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 السياسة الخارجية الروسية تجاه الفضاء العربي : من المنظور االيديولوجي الى البراغماتي 
Russian Foreign Policy Towards Arab Space: From Ideological Perspective to Pragmatism  

 حامٗت وع٢لت الجؼائغ، ٧لُت الخ٣ى١ والٗلىم الؿُاؾُت، ٢ؿم الٗلىم الؿُاؾُت، حسين بهاز. أ

 

 ملخص الذراسة:

انها مخٗضصة الابٗاص  مً خُثمى٤ُ الٗال٢اث الٗغبُت الغوؾُت غانض جان جداو٫ الضعاؾت        

ت، الخٗاون في مجا٫ الُا٢ت و  ل٣ائمت ٖلى الكغا٦ت الا٢خهاصًتالاججاهاث او ٦ظا ؿالح و الوالخ٣ىُت والخجاٍع

اصلت   بىاء مىا٠٢ مخىاػهت ٖو
ً
الاؾدشماع الٗغبي في عوؾُا ٦ما اهه ٖلى الهُٗض الؿُاسخي جداو٫ عوؾُا صائما

 ل في ما ًسو  ال٣ًُت الٟلؿُُيُتمً اإلاكا٧ل الدالُٞت بحن الضو٫ الٗغبُت مً هاخُت وبُنها وبؾغائُ

 الٗغبُت ألازغي.وال٣ًاًا 

 الكلمات املفحاحية:

 . ؤلاًضًىلىحُت الغوؾُت، عوؾُا وال٣ًاًا الٗغبُت، الؿُاؾت الداعحُت الغوؾُت، الكغ١ ألاوؾِ   

Abstract: 

The study tries to monitor the logic of the Arab-Russian relations in terms of multi-dimensional and 

trends based on economic, technical and commercial partnership, cooperation in the field of energy and 

weapons, as well as Arab investment in Russia. On the political level, Russia is always trying to build balanced 

and fair positions. On the one hand and Israel and the other on the Palestinian issue and other Arab issues..  

Keywords: 
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 م٣ضمت:

ت بلى الىٓام  ان اإلاؿخُل٘ للٗال٢اث الٗغبُت الغوؾُت ًالخٔ ؤن حٛحر ألاهٓمت خضًشا مً ال٣ُهٍغ

حن. وم٘ ْهىع عوؾُا  ُُتي لم ًبض٫ ال٨شحر مً جٟاٖل الٗال٢اث بحن الُٞغ الاقترا٧ي في ٖهض الاجداص الؿٞى

ُُتي و٢٘ مض وحؼع في هظه الٗال٢ت بٗض  اع الضوع الغوسخي في اهدهالاجداصًت بٗض ج٨ٟ٪ الاجداص الؿٞى

٨ُت  الًٟاء الٗغبي و اخضار هٕؼ مً الٟغاٙ الاؾتراجُجي في ْل ؾُُغة وجىامي صوع الىالًاث اإلاخدضة الامٍغ

الداعجي عوؾُا في اَاع الخىُٓم الضازلي و في الىٓام الضولي ، و ما جاله مً حملت مً الخدضًاث التي واحهذ 

اء الا٢خهاصي، الخٗاَي م٘ اليؿُج الاحخماعي و ٞؿُٟؿاء )مجيء بىجحن وآلُاث اؾخ٣غاع الىٓام ، البى

اججاهاث الخ٣اعب م٘ ال٣ىمُاث، الكِكان ، حىعحُا و هاحـ الضٕع الهاعوزُت...(  ٧ل طل٪ في ْل 

٨ُت ؤو ما ٌؿمى " مبضؤ الؿالم اإلاخىجغ" و الخىحه هدى الاجداص ألاوعوبي "مبضؤ الخٗاون  الىالًاث اإلاخدضة الامٍغ

 ؟...و ل٨ً ماطا ًٖ الٗالم الٗغبي اص الؿُاؾت الداعحُت الغوؾُت في آؾُا" مبضؤ ؤهٓغ قغ٢ا"الخظع" و ؤبٗ
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ان الغانض إلاى٤ُ الٗال٢اث الٗغبُت الغوؾُت ؾُجض انها مخٗضصة الابٗاص و الاججاهاث ال٣ائمت ٖلى        

ت ، الخٗاون في مجا٫ الُا٢ت و الؿالح و ٦ظا الاؾدشماع الٗغبي في  الكغا٦ت الا٢خهاصًت و الخ٣ىُت و الخجاٍع

اصلت مً اإلاكا٧ل   بىاء مىا٠٢ مخىاػهت ٖو
ً
عوؾُا ٦ما اهه ٖلى الهُٗض الؿُاسخي جداو٫ عوؾُا صائما

الدالُٞت بحن الضو٫ الٗغبُت مً هاخُت وبُنها وبؾغائُل في ما ًسو  ال٣ًُت الٟلؿُُيُت ، ٦ما جداو٫ 

ٌ مٟهىم عوؾُا ؤن جخٗامل م٘ الٗالم الٗغبي ٨٦ُان ب٢لُمي ج سخل٠ في طل٪ م٘ صو٫ ٦بري ؤزغي جٞغ

ً الٗغبي وحؿعى الى بطابخه في ٦ُان ؤ٦بر ًغاوح ما بحن مٟهىم "الكغ١ ألاوؾِ ال٨بحر"  الٗالم الٗغبي ؤو الَى

ت هظه اإلاى٣ُت   إلادى هٍى
ً
٘ للمى٣ُت اؾخ٨ماال حرها مً الُغوخاث واإلاكاَع ؤو "صو٫ خىى اإلاخىؾِ"، ٚو

ً مسخلٟت. وعبُها بمىٓىمت الضو٫ الٛ  غبُت جدذ ٖىاٍو

م جضزلها في الخالت الؿىعٍت هٓغا لٗىامل           ولّٗل ؤبغػ محزاث الؿُاؾت الغوؾُت في اإلاى٣ُت الٗغبُت ٚع

اؾتراجُجُت مدًت  هى جإ٦ُضها اإلاؿخمغ ٖلى ٖضم الخضزل في الكاون الضازلُت للضو٫ الٗغبُت  و ٢ض  

ٗت للخضزل في ؤْهغث جدٟٓاتها ٖلى مكغوٕ حصجُ٘ الضًم٣غ  غيها مً الداعج واؾخسضامه طَع اَُاث ٞو

ضث ٨ٞغة الانالح مً صازل صو٫ اإلاى٣ُت ...٦ما ؤن لبٌٗ الضو٫ الٗغبُت ٖال٢اث  ًّ قاونها الضازلُت  وؤ

ممحزة م٘ عوؾُا جإزغاث بٟٗل بٌٗ الهؼاث و الخجاطباث ٦ما ٧ان الكإن في الخغوب الكِكاهُت و الخغب 

غخلت الشىعاث الٗغبُت و اإلاىا٠٢ اإلاغجبُت بها ...و اإلاخٛحر الظي بغػ حلُا هى الخضزل البىؾيُت ...و ختى في م

الٗؿ٨غي الغوسخي في ؾىعٍا في اَاع مداعبت الاعهاب الضولي و ج٣اَ٘ اإلاهالح الضولُت في عؾم مؿخ٣بل 

ت الكغ١ الىؾِ الجضًض .  زاَع

لُه ؾىداو٫ في هظه الضعاؾت اؾخٗغاى   الٗال٢اث الٗغبُت الغوؾُت في ْل  الشابذ و اإلاخٛحر فيٖو

ىهاث اإلادخملت إلاؿخ٣بل هظه الٗال٢اث مً زال٫ مٗالجت اإلاداوع  الخُىعاث الضولُت الغاهىت و ٦ظا الؿىاٍع

 الخالُت  :

ش الٗال٢اث الٗغبُت الغوؾُت و الٟغاٙ الاؾتراجُجي في اإلاى٣ُت الٗغبُت    جاٍع

تن    الؿُاؾت الداعحُت الغوؾُت ججاه اإلاى٣ُت الٗغبُت في ٖهض ٞالصًمحر بٍى

ت  ، اللُبُت  و اإلاًٗلت الؿىعٍت    عوؾُا و الشىعاث الٗغبُت : الخالت الخىوؿُت ، اإلاهٍغ

 الٗال٢اث الٗغبُت الغوؾُت بحن اإلاىٓىع الاؾتراجُجي و البراٚماحي    

ىهاث اإلادخملت للٗال٢اث الٗغبُت الغوؾُت و     مؿخ٣بل الٗال٢اث الٗغبُت الغوؾُتالؿِىاٍع
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 :ثاريخ العالقات العربية الروسية و الفراغ الاستراثيجي في املنطقة العربية

ش الٗال٢اث الٗغبُت الغوؾُت الؾخُإل    ٢بل الدىى في مٗالجت هظه الاق٩الُت ٖلُىا الى٢ٝى ٖلى جاٍع

 الشابذ واإلاخٛحر ٞيها مً زال٫ الى٣اٍ الخالُت: 

سُت و  هبظة ًٖ الاجداص الُٟضعالي الغوسخي : .1 ؾىدىاو٫ بك٩ل وححز ؤهم اإلاُُٗاث الُبُٗت والخاٍع

لت ٖلى اإلاجا٫ الضولي مً زال٫ لى٢ٝى ٖلى اهمُت هظه الضو الؿُاؾُت والا٢خهاصًت الغوؾُت ل

 : ؤن

ُُتي  %55;86، و حكٛل ؤ٦بر بلض في الٗالمحٗض عوؾُا مً خُث اإلاؿاخت   مً مؿاخت الاجداص الؿٞى

مً مؿاخت ألاعى اإلاإهىلت بالؿ٩ان في الٗالم  8/1، خُث حُٛي وؿبت ؤوعاؾُاج٣٘ في قما٫ 

، ؤوعوبا% مً ٦40ُلىمتر مغب٘، جمخضُّ عوؾُا ٖبر ٧امل قما٫ آؾُا و 1700750200بمؿاخت جبلٜ  

ُٛي حؿ٘ 
ُ
مىا٤َ ػمىُت وجًم َائٟت واؾٗت مً البِئاث والخًاَعـ خُث ًبلٜ َى٫ البالص ٦ما ح

وعوؾُا طاث  1، ٦م ٦10.000م و مً الٛغب الى الكغ١ 4000مً الكما٫ الى الجىىب ا٦ثر مً 

، 3صولت 14، لها خضوص مكتر٦ت م٘ 2 ٦ُاها اجداصًا 83جًم  بىٓام قبه عئاسخيخ٨م حمهىعي 

وجمخل٪ ؤ٦بر اخخُاَي في الٗالم مً اإلاىاعص اإلاٗضهُت والُا٢ت خُث لضيها ؤ٦بر اخخُاَُاث الٗالم مً 

في الٗالم مً خُث الؿ٩ان هي   اإلاُاه الٗظبتالٛاباث والبدحراث، التي جدخىي ما ٣ًغب مً عب٘ 

ملُىن وؿمت مً ؤنل ؾ٩ان  143في الٗالم بإ٦ثر مً  مً خُث ٖضص الؿ٩ان جاؾ٘ ؤ٦بر صولت

ُتي ؾاب٣ا الـ   ملُىن وؿمت . 250الاجداص الؿٞى

ش عوؾُا بٓهىع   ت مٗتٝر بها في ؤوعوبا بحن ال٣غهحن  لؿالٝ الكغ٢ُحنابضؤ جاٍع الصي ُم 8و٦3مجمٖى

ؿذ بماعة  9و في ال٣غن  صًًىا لها في  اإلاؿُدُت ألاعزىط٦ؿُت، واٖخى٣ذ  ٠ُُ٦ عوؽمُالصي جإؾَّ

ماػُ ؤلامبراَىعٍت البحزهُُتجإزحر  بؿبب 988ٖام
َ
ج الش٣اٞخحن الؿالُٞت ،و٧اهذ جل٪ هي بضاًت ج

ا مالمذ  ًٗ ت الخالُت الش٣اٞت الغوؾُتوالبحزهُُت اللخحن ق٩لخا م َُّ في آزغ ألامغ  جٟخذ ٠ُُ٦ عوؽ .لأللٟ

الث الهٛحرة، وؾ٣ُذ ُمٗٓم ألاعاضخي الغوؾُت في ؤًضي  ٖاَم  الٛؼو اإلاٛىليبلى ٖضص مً الضٍو

ا ؤلاماعاث صو٢ُت مىؾ٩ى جىخض الخ٣ًا بضؤث  .لل٣بُلت الظهبُت، وؤنبدذ جابٗت 1223 ًُ ج جضٍع

عازت بعر ٠ُُ٦ عوؽ اإلاجاوعة لها وهجخذ في الاؾخ٣ال٫ ًٖ ُخ٨م ال٣بُلت الظهبُت، وجم٨ىذ مً و 

جىؾٗذ البالص ٦شحًرا ٖبر قً الٛؼواث والخغوب  18الؿُاسخّي والش٣افّي، وبدلى٫ ال٣غن 

ؤضدم  اهُال٢ا مً مىؾ٩ى ٦ضو٢ُت و زالث ؤلامبراَىعٍت الغوؾُتخ٨كاٝ لُخىلض بظل٪ والاؾ

مخض مً 
ُ
ش بىٟىطها اإلا ٩ا الكمالُت ... ؤالؾ٩افي ؤوعوبا بلى  بىلىضابمبراَىعٍت في الخاٍع بحن  4في ؤمٍغ

ومجلـ  1906، زم ؤصزل صؾخىع ؾىت 1914بلٛاء ال٣ىاهت وبضاًت الخغب الٗاإلاُت ألاولى في ٖام 
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ت في الا٢خهاص والؿُاؾت في عوؾُا، ول٨ً ال٣ُهغ لم ٨ًً مؿخٗضا  صوما الضولت حُٛحراث ملخْى

 1917ٖام 5الى ٢ُام الشىعة البلكُٟت للخسلي ًٖ الخ٨م الاؾدبضاصي، ؤو ج٣اؾم الؿلُت مما ؤصي 

ج مً الانهُاع الا٢خهاصي، ضم الغيا ًٖ الىٓام  و ٧ان ؾببها: مٍؼ الؿإم مً الخغب، ٖو

الاؾدبضاصي للخ٩ىمت، وؤهه حلب ؤو٫ ائخالٝ مً اللُبرالُحن والاقترا٦ُحن اإلاٗخضلحن بلى الؿلُت، 

ُحن ًىم  ول٨ً ؾُاؾاتها الٟاقلت ؤصث بلى الاؾدُالء ٖلى الؿلُت مً  ٢25بل البالقٟت الكُٖى

ُتيؤنبدذ عوؾُا ؤخض ؤ٦بر ماؾسخي  الشىعة البلكُٟت...في ؤ٣ٖاب  1917ؤ٦خىبغ  ، الاجداص الؿٞى

٦ما لٗبذ صوًعا خاؾًما في  مٗتٝر بها في الٗالم، و٢ىة ٖٓمى اقترا٦ُتوباجذ ؤو٫ صولت صؾخىعٍت 

ت ؤ٦ثر مً ؤِيّ  ُٞتيالاجداص الؿى ، خُث ج٨بَض الخغب الٗاإلاُت الشاهُتفي  الخلٟاءاهخهاع  زؿائغ بكغٍَّ

ت في  .َٝغ آزغ ؤزىاء الخغب َُّ ُدُت بٌٗ ؤبغػ الىجاخاث الخ٨ىىلىح ال٣غن قهضث الخ٣بت الؿٞى

ًال ٫ عائض ًٞاء بكغي بإ٦مله، ومً يمنها بَال١  ٗكٍغ ش الٗالم. ل٨ً هظه الخا٫ لم جضم  ؤوَّ في جاٍع

، ٣ٞض 
ً
ال ُتيٍَى  مىه، 1991في ٖام  ج٨ٟ٪ الاجداص الؿٞى

ً
، وجإؾؿذ ّٖضة حمهىعٍاث مؿخ٣لت بضال

 ٧ان مً ؤبغػها عوؾُا الاجداصًت.

ت   و ٖلُه ٞان الخضًث ًٖ عوؾُا في اإلا٣ام ألاو٫ هاب٘ مً الى٢ٝى ٖلى بٌٗ اإلاُُٗاث اإلاغ٦ٍؼ

ؤهمها ؤن عوؾُا التي حٗخبر مً ؤ٦بر الضو٫ مؿاخت في الٗالم، و جمخل٪ ؾاب٘ ؤ٢ىي ا٢خهاص في 

لى الٗالم بٗض  صزىله ا٢خهاص الؿى١، ٦ما جستزن عوؾُا ٦مُاث هائلت مً الداماث التي حٗخبر ألٚا

باإلياٞت لهىاٖت ألاؾلخت ٦إ٦بر صولت مىخجت ومهضعة  في الٗالم واإلاُلىبت للهىاٖاث الخضًشت،

ت الٗاإلاُت، ونلذ مبُٗاتها للٗام  ت ألا٦ثر جُىعا في الهىاٖاث الٗؿ٨ٍغ  2011للهىاٖاث الٗؿ٨ٍغ

ُتي وؤ٢ماع الخجؿـ  11 بدىالي ملُاع صوالع  وجمخل٪ عوؾُا ألاؾلخت الىىوٍت ٧ىعٍث لالجداص الؿٞى

ٗخبر حِكها ؤخض ؤ٢ىي الجُىف في الٗالم. ٗض الٗانمت الغوؾُت  6الانُىاُٖت َو
ُ
ر ؤ٦ب مىؾ٩ى٦ما ح

ىحض مضن جمازلها في ٖضص 
ُ
اث مضن الٗالم مً خُث الؿ٩ان، وال ج مضن عوؾُا الُىم وبخضي ٦بًر

، ومُىاء مىؾ٩ى ٧ىعٍا الجىىبُتٖانمت  وؾُاو٫ اإلا٨ؿُ٪ٖانمت  م٨ؿ٩ُى ؾُتيالؿ٩ان ؾىي 

في  خاصي ٖكغ ؤ٦بر ا٢خهاصو حٗخبر عوؾُا  بدغ البل٤ُُالىا٢ٗت ٖلى  ذ بُغؾبٙرؾاهالغئِسخي هَى 

والدامؿت مً خُث ، ال٣ضعة الكغائُت، والؿاصؾت مً خُث الىاجج اإلادلي ؤلاحماليالٗالم خؿب 

ت ؤؾلخت ٦ما ؤن بن عوؾُا واخضة مً الضو٫ الدمـ الىخُضة اإلاٗتٝر بامخال٦ها  .اإلاحزاهُت الٗؿ٨غٍَّ

ًًاٝ بلى  في الٗالم. ؤؾلخت الضماع الكاملفي الٗالم، بياٞت بلى ؤنها جملُ٪ ؤ٦بر مسؼون مً  هىوٍت

ت الشماوي، ٦ما ؤنها ًٖى في لألمم اإلاخدضةالخاب٘  مجلـ ألامً الضوليؤنها ًٖى صائم في   مجمٖى

ت الٗكٍغًومجم  ي الخٗاون الا٢خهاصي لضو٫ آؾُا واإلادُِ الهاصيومىخض ومجلـ ؤوعوبا ٖى

 .والخٗاون في ؤوعوباومىٓمت ألامً  ومىٓمت قاوٛهاي للخٗاون 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%A9_%D8%B9%D8%B8%D9%85%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%A9_%D8%B9%D8%B8%D9%85%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%8A_%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D9%83%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/1991
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%88_%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A4%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A4%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA_%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D8%B3%D8%A8%D8%B1%D8%BA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%B7%D9%8A%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82:%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82:%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A_%28%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9%29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82:%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82:%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82:%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9_%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9_%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9_%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%BA%D9%87%D8%A7%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%BA%D9%87%D8%A7%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D9%81%D9%8A_%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D9%81%D9%8A_%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
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ش الٗال٢اث الٗغبُت الغوؾُت -2 الغوؾُت الٗغبُت ؾىجضها ٢ض : اطا اعصها اؾخُإل الٗال٢اث جاٍع

 اػصاصث باَغاص 

   الٗال٢اث الٗغبُت الغوؾُت بٗض الخغب الٗاإلاُت الشاهُت : لم حؿخُ٘ عوؾُا في الٗهض ال٣ُهغي ٖبر

الىٟاط الى اإلاى٣ُت الٗغبُت بؿبب الٗغا٢ُل التي ويٗتها  7ما ؤَل٤ ٖلُه حؿمُت " اإلاؿإلت الكغ٢ُت" 

ت و ْلذ اإلاى٣ُت الٗغبُت جدذ الىٟىط الٗشماوي لخيخ٣ل الى الاخخال٫ الٛغبي و  ال٣ىي الاؾخٗماٍع

مإ الغوؾُت في بَاع اؾتراجُجُت عوؾُا للىنى٫ الى اإلاُاه الضاٞئت ملخ٣ى الُغ١  ب٣ُذ يمً ألَا

ت التي ، في اإلاغخلت الؿ8الٗاإلاُت خالُيُت ،ْلذ اإلاى٣ُت الٗغبُت خبِؿت الدكُت مً الضو٫ الاؾخٗماٍع

ً مغخلى ما ٧9اهذ جخد٨م ٖبر الاخخال٫ اإلاباقغ و ٚحر اإلاباقغ ٢بل الخغب ًم٨ً الى٢ٝى ٖلى  ، ٖو

ُدُت ٖام اٖتراٝ ا بمل٪ الدجاػ وؾلُان هجض وجىابٗها وؤ٢امذ الٗال٢اث  1926لخ٩ىمت الؿٞى

ذ باؾخ٣اللها و في ٖام الضبلىماؾُت  و٢ٗذ عوؾُا ؤو٫ مٗاهضه في  1928الُبُُٗت مٗها واٖتٞر

ش باليؿبت للُٝغ الٗغبي ووٗجي بها مٗاهضة نىٗاء للهضا٢ت والخجاعة م٘ اإلامل٨ت الُمىُت.  الخاٍع

  ُتي ومهغ ٖام في زال٫ الخغب الٗاإلاُت الشاهُت ؤ٢ُمذ الٗال٢اث الضبلىماؾُت بحن الاجداص الؿٞى

غص اإلاؿخٗمغ مم 1944 جي َو ا ازغ جإزحرا ٖلى هخائج هًا٫ قٗىب هظه البلضان في ؾبُل جدغعها الَى

ُُتي ٣٦ىة ٖٓمى بٗض ان ها٫ خهخه مً  ألاحىبي .بٗض الخغب الٗاإلاُت الشاهُت و زغوج الاجداص الؿٞى

ا به ا٢دؿام الٗالم الجضًض بمىحب ماجمغاث َهغان ، ًالُا و بىحؿضام اعجٟ٘ ٖضص الضو٫ التي جغبُه

صولت منها الٗضًض مً الضو٫ الٗغبُت خُذ اٖتٝر بـــٗض ان 52صولت الى  26ٖال٢اث صبلىماؾُت مً 

ُُدُت  الغوؾُت ُٞما بٗض الى مغخلت الخدٍغٌ و اإلاؿاهضة في بَاع ٢ًاًا -اهخ٣لذ الٗال٢اث الؿٞى

الٗضو  الخدغع الٗغبي في ٖهض اإلاض الشىعي خُث ؤ٢ُمذ ٖال٢اث جدال٠ يض الاؾخٗماع الٛغبي

اإلاكتر٥ للٗغب و الغوؽ ٖلى الؿىاء اؾخمغث هظه الٟترة ٞترة الاؾخ٣ُاب الضولي للٗالم الشالث في 

ْل الخغب الباعصة و ٧اهذ هظه الٟترة الظهبُت في الٗال٢اث الغوؾُت الٗغبُت خُث اٖتٝر 

ال٣ىاث و جإًُض اؾخ٣ال٫ لُبُا واإلاٛغب و جىوـ و حالء 1944اؾخ٣ال٫ ؾىعٍا و لبىان ٖام بـــ

ُاهُت ًٖ مهغ   ٖام  1946البًر

  ُُِدُت ججاه الضو٫ الٗغبُت ومى٣ُت الكغ١ الاوؾ اة ؾخالحن خضر حٛحر في الؿُاؾت الؿٞى بٗض ٞو

ة ججاه الهغإ الٗغبي الاؾغائُلي خُث قهض الىه٠ الشاوي مً الدمؿِىاث بضاًت البرامج 

ت والا٢خهاصًت  مً زال٫ ألاؾلخت الدك٨ُُ ملُىن  250ب٣ُمت  1955ت ٖام اإلاؿاٖضاث الٗؿ٨ٍغ

التي  1960زم الجؼائغ ٖام 1958و الٗغا١  1956صوالع جبٗتها ن٣ٟاث ممازلت ل٩ل مً ؾىعٍا ٖام 

جُىعث مٗها الٗال٢اث الؿُاؾُت والا٢خهاصًت الى صعحت مُالبت الغئِـ الغاخل هىاعي بىمضًً في 

ُُتي للغص ٖلى الخل٠ ب٣ٗض خل٠ اؾتراجُجي م٘ اجد ٢1978مت صمك٤ لجبهت الهمىص ٖام  اص الؿٞى
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ُُتي في ٢ًُت الصخغاء  ٩ي الاؾغائُلي اإلاهغي،  زم جغاحٗذ الٗال٢اث ازغ الخُاص الؿٞى الامٍغ

ُُدُت مً ٖام 10الٛغبُت م٘ اإلاٛغب  ملُىن  500بدىالي  1960الى  1955التي و ٢ضعث اإلاٗىهاث الؿٞى

 ملُىن صوالع . 700بإ٦ثر مً  1964الى  1961صوالع و زال٫ الٟترة مً ٖام 

  ُُتي م٘ مهغ في الٗضوان الشالسي مً زال٫ مجلـ الامً مىحها  1956في ٖام و٠٢ الاجداص الؿٞى

ُاهُا و ٞغوؿا و اؾغائُل بالخغب الٗاإلاُت الشالشت في خالت ٖضم الى٠٢ الٟىعي  عؾائل ل٩ل مً بٍغ

 للٗضوان

  ًُُتي واضخا مضًىا بالٗضوان  1972الى  1967م و صاٖما للٗغب  11ؤلاؾغائُليؤنبذ اإلاى٠٢ الؿٞى

ت ٞىعا  ت و خظع بؾغائُل صاُٖا الى و٠٢ الٗملُاث الٗؿ٨ٍغ خُث صٖا الى و٠٢ الٗملُاث الٗؿ٨ٍغ

يض مهغ و ؾىعٍا و ألاعصن و سخب ٢ىاتها الى مىا٢٘ ما وعاء الهضهت ...حٗؼػث بٗضها الٗال٢اث 

ُاث م٩اؾب ٖضًضة ٖلى اإلاؿخىي  ُُدُت  الٗغبُت و خ٣٣ذ للؿٞى الٗؿ٨غي زانت في مهغ و  الؿٞى

ُت و  لى اإلاؿخىي الضٖم  الخ٨ىىلىجي واإلاغا٦ؼ الش٣اُٞت واوحه الضٖم لالخؼاب الكُٖى ؾىعٍا ٖو

ُُتي ٖام      1971و٢ٗذ مهغ مٗاهضة نضا٢ت م٘ الاجداص الؿٞى

  ًُُدُت بٗض ٖملُت الجضب  1977الى  1973م ت الؿٞى بضؤ الٗض الخىاػلي في الٗال٢اث اإلاهٍغ

٨ُت  التي جىج باجٟا٢ُت ٧امب صاُٞض  ألامٍغ

  ذ ؤؾب٤ صو٫ مجلـ الخٗاون الدلُجي بٗض بق٩الُت الٗال٢اث الغوؾُت م٘ صو٫ الدلُج : ٧اهذ ال٩ٍى

ُُتي وطل٪ ٖام  ، والظي قهض ؤو٫ جمشُل  196312الؿٗىصًت في ب٢امت ٖال٢اث م٘ الاجداص الؿٞى

حن. ؤما باقي صو٫ الدلُج، ٞلم جغجبِ م٘  ُُتي بإًت ٖال٢اث صبلىماسخي بحن الُٞغ الاجداص الؿٞى

خُث جإزغث الٗال٢اث الضبلىماؾُت م٘ صو٫ الدلُج الٗغبي بؿبب صٖمه للُمً  .ؾُاؾُت

الضًم٣غاَي الظي ؾاهض زىعة ْٟاع ٞلم ج٣م الٗال٢اث م٘ ؾلُىت ٖمان بال بٗض بزماص الشىعة في 

ً ، ٦ما ؤن  1991م٘ ٢ُغ و في  1989و م٘ صولت ؤلاماعاث في هٟـ الٗام و في  1985ٖام  م٘ البدٍغ

ُُتي في ؤٞٛاوؿخان في  مً زال٫ صٖم الضو٫  1978الٗال٢اث اعجبُذ ؤًًا بالخىاحض الؿٞى

ذ ٞان جُىعاث خغب الدلُج  ُُتي، و باليؿبت لل٩ٍى الدلُجُت اإلاجاهضًً ألاٞٛان يض الىحىص الؿٞى

ذ التي اؾخٗاهذ مً اح ل ه٣ل الىِٟ بالخماًت ألاولى بحن الٗغا١ و بًغان باجذ تهضص صولت ال٩ٍى

ُُدُت باإلا٣ابل الٗضًض مً ال٣غوى بمبلٜ  ت الؿٞى ملُىن صوالع  300ملُىن صوالع زم  150الٗؿ٨ٍغ

بٖاصة الٗال٢اث  1955م٘ ن٣ٟت لألؾلخت ،...ؤما الؿٗىصًت ٣ٞض ٖغى الغوؽ ٖام  198913ٖام 

٨ً الٗال٢اث جدؿيذ م٘ اإلال٪ ؾٗىص م٣ابل صٖم ماصي بال آن الىالًاث اإلاخدضة خالذ صون طل٪ ل

و ٖاصث الٗال٢اث   1982بٗض الشىعة ؤلاًغاهُت و ٧ان ؤو٫ ل٣اء بحن وػٍغي الداعحُت في مىؾ٩ى 

ُِذ مً  1991الضبلىماؾُت ٖام بُنهما ٖام  بٗض هه٠ ٢غن مً الاه٣ُإ و اوسخاب الؿٞى
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ذ في اػمت الدلُج الشاهُت ان جماقُا م٘ َبٗا هضٝ الؿٗىصًت ٧ 14ؤٞٛاوؿخان و جإًُضهم صولت ال٩ٍى

ت الدج و الاجها٫ باأل٢لُت  جُىعاث الىي٘ الضازلي الظي ؤٞضخى الى اػصهاع اإلاؿاحض و خٍغ

ُُتي  ُُدُت ٖلمُا وج٣ىُا في م٣ابل هُت الاجداص الؿٞى ؤلاؾالمُت و صٖمها و الاؾخٟاصة مً الدبرة الؿٞى

ُُتي.  الى حلب الاؾدشماعاث الٗغبُت صازل الاجداص الؿٞى

   ًفي  2020 – 2011و حاء في وز٣ُت اؾتراجُجُت ألامً ال٣ىمي الغوسخي لغوؾُا الاجداصًت للٟترة م

ل ؾِىهب ٖلى امخال٥ 11الباب الشاوي، ال٣ٟغة  : " بن اهخمام الؿُاؾت الضولُت ٖلى اإلاضي الٍُى

ىدـ وفي مىا٤َ ؤزغي مً ال٣ُب الك  15مهاصع الُا٢ت بما ٞيها في الكغ١ ألاوؾِ مالي وبدغ باٍع

 لًمان  وخىى بدغ
ً
 مهما

ً
٢ؼوًٍ وآؾُا الىؾُى.." وبالخالي، ٞةن مى٣ُت الدلُج الٗغبي حٗض ٖامال

ؼ خضوصها، في ال٣ى٢اػ زانت ًظ٦غ ؤن وز٣ُت اؾتراجُجُت ألامً ال٣ىمي  ؤمً عوؾُا الاؾتراجُجي، وحٍٗؼ

ش  537التي ناص١ ٖليها الغئِـ الغوسخي مُضُٞض٠ً باإلاغؾىم ع٢م  ويٗذ بك٩ل  2009ؤًاع 12جاٍع

عؾمي الدٍُى الٍٗغًت لؿُاؾت عوؾُا ومسُُاتها الاؾتراجُجُت الجُىؾُاؾُت 

والجُىاؾتراجُجُت إلاغخلت ٢اصمت حٗضها عوؾُا الاجداصًت مغخلت نٗبت وزُحرة للٛاًت، وطل٪ ٧ىنها 

ً ٖلى  -ؤي  - عوؾُا الاجداصًت، ٢ض ٣ٖضث الٗؼم وبك٩ل مٗلً مىظ مُل٘ ال٣غن الخاصي والٗكٍغ

ت هٟىطها ال٣ىمي الٗالمي، وبٖاصة بىاء م٩اهتها الجُىؾُاؾُت الٗاإلاُت التي ٣ٞضتها بانهُاع عؾ م زاَع

ً ُُتي زال٫ ؾىىاث الدؿُٗىاث مً ال٣غن الٗكٍغ  .الاجداص الؿٞى

ُُتي الى زالر ٞغ١ :  و ٖلى الٗمىم اه٣ؿمذ الضو٫ الٗغبُت في ٖال٢اتها م٘ الاجداص الؿٞى

  ٤ ألاو٫ : و ًًم الضو ٫ الخالُت مهغ ؾىعٍا الجؼائغ و الٗغا١ و الُمً الجىىبي و لُبُا..واهداػ الٍٟغ

ُُتي و ا٢ام ٖال٢اث ونلذ لخض قبه الخدال٠ مٗه صون الاه٣ُإ ًٖ  ٤ لالجداص الؿٞى هظا الٍٟغ

ُُتي   16الٗالم  جدذ جإزحر الىمىطج الؿٞى

  ٤ الشاوي ًًم لبىان و ألاعصن و الُمً الكمالي و جىوـ و اإلاٛغب ذ و ٢ض خاٞٔ ٖلى الٍٟغ و ال٩ٍى

ُُتي و اٖخمض ٖلى ال٣ُإ الدام في الخىمُت م٘  ٩ي و الؿٞى ٖال٢اث َُبت م٘ الجاهبحن ألامٍغ

الاهضماج بالؿى١ الٗاإلاُت و الخدى٫ الى ؾى١ اؾتهال٧ي للمىخجاث الضو٫ اإلاهىٗت و جهضًغ اإلاىاص 

 ألاولُت 

  ٤ الشاوي و ٤ الشالث و ًخمشل في اإلاى٠٢ الؿٗىصي الظي اٖخمض الىمىطج الا٢خهاصي للٍٟغ الٍٟغ

ُُتي   ازخل٠ ٖىه في ؾُاؾاجه اإلاٗاصًت ٧لُا لالجداص الؿٞى
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م هجاح  ُُتي ٞؿؿىجض اهه ٚع و اطا خاولىا ج٣ُُم الؿُاؾت الغوؾُت في اإلاى٣ُت الٗغبُت زال٫ الٗهض الؿٞى

ُُتي زال٫ ال٣ٗىص الشالر ألاولي في جد٤ُ٣ ج٣ضم ا٢خهاصي ٦بحر ٢ائم ٖلى ٖملُت جهيُ٘  الاجداص الؿٞى

واؾٗت و اهخ٣ل مً صولت مخسلٟت الى صولت نىاُٖت بٗض ان نمض يض الؼخ٠ الىاػي و اهخهغ م٘ الخلٟاء و 

اث زغج مً الٗؼلت بمكاع٦خه في الٗضًض مً اإلااجمغاث و زم هجاخه مجضصا في الدمؿِىاث في اللخا١ بالىالً

اإلاخدضة زانت في مجا٫ الٗؿ٨غي و ٚؼو الًٟاء الداعجي ل٨ىه ٖاوى مً ٣ٖباث في مجا٫ اإلاىاٞؿت 

٨ُت   ُُدُت هظ٧لغ منها :  ، الا اهه انُضم ببٌٗ ألامٍغ  الٗىامل ازغث في الٗال٢اث الٗغبُت الؿٞى

ُِذ ب٣ىة الٗال٢ت م٘ الٗغب التي اؾخسضمذ مغاع وع٢ت مؿاومت م٘ ال -1  ٛغبي٠ٗ الش٣ت الؿٞى

ُُتي و الٗغبي م٣اعهت بالخىانل م٘ اإلاجخم٘  -2 الاه٣ُإ اإلاجخمعي و الش٣افي بحن اإلاجخمٗحن الؿٞى

 الٗغبي 

ا و مدضوصا -3  الخٗاون ٧ان اهخ٣ائُا و ايُغاٍع

ُُدُت الٗغبُت الٗضًض مً الدالٞاث منها ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ ال الخهغ :  ٦ما قهضث الٗال٢اث الؿٞى

 و اؾخمغاعها  اإلاى٠٢ مً ٢ُام صولت بؾغائُل -1

ُِذ مً وخضة مهغ و ؾىعٍا و مً وخضة الٗغا١ م٘ الجمهىعٍت الٗغبُت  -2 مى٠٢ الؿٞى

 اإلاخدضة 

ُُتي باال٢خخا٫ الٗغبي ال٨غصي  -3  الدالٞاث م٘ الىٓام البٗثي الٗغاقي و الخىضًض الؿٞى

ٌ جؼوٍضها باألؾلخت -4   جإػم الٗال٢اث م٘ مهغ ازغ مداولت الاه٣الب الكُىعي في الؿىصان و ٞع

ُِذ مً مك٩لت الصخغاء الٛغبُت  -5 حن مً خُاص الؿٞى  اؾدُاء الجؼائٍغ

ُِذ للخضزل الؿىعي في لبىان ٖام  -6  1976مٗاعيت الؿٞى

ُُتي مً الخغب الٗغا٢ُت ؤلاًغاهُت في بضاًاتها و و٠٢ جؼوٍض الٗغا١ باألؾلخت -7  الخُاص الؿٞى

ُُتي الاًغاوي في اإلاجا٫ الىىوي  -8  الخٗاون الؿٞى

لت مً الٗىامل الضازلُت جمشلذ في مدضوصًت اإلاىاعص في اإلاجا٫ الا٢خهاصي ًًاٝ الى طل٪ حم -9

و الاؾدُاء الضازلي مً ال٣غوى و اإلاٗىهاث بضٖىي اؾخسضامها صازلُا ، و ٖامل الىِٟ مً 

 زال٫ حكاب٪ الٗال٢اث م٘ الضو٫ الٗغبُت بكإن جهضًغ الىِٟ زانت م٘ صو٫ الدلُج الٗغبي 

مً جازغها بالخُاعاث الاؾالمُت الانىلُت و الخغج في الخٗاَي م٘ الا٢لُاث اإلاؿلمت و الدكُت  -10

 هظه اإلاؿإلت م٘ الضو٫ الٗغبُت 
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٩ي زغج مً عوؾُا  -11 ُُتي ألامٍغ ا١ الؿٞى ُِذ و الهجغة هدى اؾغائُل ٞبٗض الٞى اليهىص الؿٞى

لُهل  1989زم ٞخذ بااب الهجغة في مىخه٠  1980-1974ال٠ يهىصي  زال٫ الٟترة 260

 199317ال٠ ٖام 450ٖضصهم الى 

اث التي مىدها بىعَـ الدؿحن و صوعهم في مجا٫  -12 وكاٍ اللىبي اليهىصي اإلادك٩ل بٗض الخٍغ

الم زانت ما٫ و الٖا  اإلاا٫ و الٖا

تن  الؿُاؾت الداعحُت الغوؾُت ججاه اإلاى٣ُت الٗغبُت في ٖهض ٞالصًمحر بٍى

 ٖلى مضي الؿىىاث الٗكغ  
ً
ا  ملخْى

ً
وا٢٘ الٗال٢اث الغوؾُت الٗغبُت ًضلل انها قهضث جُٟٗال

ً. ٞمً هاخُت،  اهدهاع اإلاايُت بٗض  وجغاح٘ واضح زال٫ ٣ٖض الدؿُٗىاث مً ال٣غن الٗكٍغ

اؾخُاٖذ مىؾ٩ى بٖاصة بَال١ ٖال٢اتها م٘ خلٟائها الخ٣لُضًحن فى اإلاى٣ُت ٖلى ؤؾـ حضًضة. بال 

ٞذ لالهدباه هى الخُىع ٚحر اإلاؿبى١ فى ٖال٢اث عوؾُا بضو٫ الدلُج الٗغبي وزانت اإلامل٨ت ؤن الال 

لت مً جى٠٢ الٗال٢اث بُنهما مىظ زالزِىاث ال٣غن اإلااضخي . 18الٗغبُت الؿٗىصًت بٗض ٣ٖىص ٍَى

ول٣ض ٧ان ونى٫ الغئِـ الغوسخي وعئِـ الخ٩ىمت الؿاب٤ "ٞالصًمحر بىجحن " وػٍاعاجه اإلاخ٨غعة 

 ببضء خ٣بت حضًضة فى للمى
ً
٣ُت الٗغبُت ه٣ُت جدى٫ فى الٗال٢اث الغوؾُت الٗغبُت وبًظاها

الؿُاؾت الغوؾُت ججاه اإلاى٣ُت حؿخُٗض ٞيها عوؾُا م٩اهتها ٦ٟاٖل ؤؾاسخي فى قاون اإلاى٣ُت 

.
ً
و ٖمىما هىا٥ مدضصاث جغبِ الٗال٢اث الغوؾُت الٗغبُت،  و٢ًاًاها التى جتزاًض خضة وح٣ُٗضا

ً، والٗىامل  اإلاسخلٟت التي جد٨م جُىعها اإلاؿخ٣بلي في ال٣ٗض الشاوي مً ال٣غن الخاصي والٗكٍغ

 والتي ًم٨ً بًجاػها فى ؾخت ٖىامل ؤؾاؾُت وهي: 

 اؾخٗاصة عوؾُا إلا٩اهتها ٦إخض ال٣ىي ال٨بري الٟاٖلت 

 الكغا٦ت الا٢خهاصًت والخ٣ىُت 

 الضٖم الؿُاسخي الغوسخي لل٣ًاًا الٗغبُت  

 إلاجا٫ الٗؿ٨غي آٞا١ الخٗاون فى ا  

سُت ؤلاًجابُت للخٗاون الٗغبي الغوسخي    الدبرة الخاٍع

 الخ٣اعب الضًجى والش٣افي والخًاعي بحن عوؾُا والٗالم الٗغبي. 

مىما ًم٨ً الى٢ٝى ٖلى وا٢٘ الٗال٢اث الغوؾُت الٗغبُت زال٫ الٗكغ ؾىىاث اإلاايُت    ٖو

 :اؾخُاٖذ عوؾُا بٖاصة بىاء ٖال٢اتها م٘ ٖضص ٦بحر مً الضو٫ الٗغبُت، جخًمً خلٟاءها  ؾُاؾُا

وألاعصن.  19الخ٣لُضًحن، وفي م٣ضمتهم ؾىعٍا ولُبُا والجؼائغ، والكغ٧اء الجضص، مشل صو٫ الدلُج

وؤنبذ لغوؾُا مهالح خ٣ُ٣ُت حؿعي للخٟاّ ٖليها وجىمُتها، ختي م٘ حُٛحر الىٓم الخا٦مت في 

لضو٫ الٗغبُت في ٣ٖب الشىعاث. ٞغوؾُا ال حؿعي بلى جد٤ُ٣ م٩اؾب ؾُاؾُت ؤو مماعؾت بٌٗ ا
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٩ي اإلا٨ش٠ في اإلاى٣ُت الٗغبُت، وبهما حؿعى بلى قغا٦ت  صوع ؤمجي ؤو ٖؿ٨غي ًىاٞـ الىحىص ألامٍغ

ائض جىمىي  اؾتراجُجُت باإلاٗجى الا٢خهاصي والخ٣جي، طاث ٖائض ا٢خهاصي مباقغ لغوؾُا، ٖو

اع، جغجبِ اإلاهالح الغوؾُت بشالزت ٢ُاٖاث عئِؿُت، هي:  اإلاى٣ُت خ٣ُ٣ي لضو٫  و في هظا ؤلَا

ت، والخٗاون الٗؿ٨غي الُا٢ت )الىِٟ والٛاػ(، والخٗاون الخ٣جي في اإلاجاالث الهىاُٖ ت والخىمٍى

اث الؿُاؾت الغوؾُت في اإلاى٣ُت الٗغبُت، و  ٍدخل الخٗاون والخيؿ٤ُ في مجا٫ الُا٢ت ٢مت ؤولٍى

مدىع الضبلىماؾُت الغوؾُت والخ٣اعب الغوسخي م٘ الضو٫ الٗغبُت، الؾُما صو٫ الدلُج وخىله جخ

لي طل٪ ؤوحه الخٗاون  ، ؾىاء في اإلاجا٫ الخ٣جي ؤو الا٢خهاصي ؤو الاؾتراجُجي ألازغي الٗغبي، ٍو

الٗؿ٨غي. ٣ُٞإ الُا٢ت ًمشل ؤخض اإلاجاالث ألاؾاؾُت التي جخالقي ٞيها اإلاهالح الٗغبُت 

الغوؾُت في اإلاؿخ٣بل والضٖامت ألاؾاؾُت لها ، ٞغوؾُا  -وهى حىهغ الكغا٦ت الٗغبُت والغوؾُت،

جمخل٪ الخ٨ىىلىحُا والدبرة الالػمت في مجا٫ ال٨ك٠ والخى٣ُب ًٖ البترو٫ واؾخسغاحه، و٦ظل٪ 

اث في الٗالم  ت، خُث حٗض عوؾُا مً ؤ٦بر مىخجي البترو٦ُماٍو في مجا٫ الهىاٖاث البترو٦ُماٍو

قغ٦ت ٦بري بٟغوٖها اإلاىدكغة في مسخل٠ ؤهداء الٗالم. وحٗض الكغ٧اث الغوؾُت،  15مً زال٫ 

ل" و"ٚاػ بغوم"، مً ٦بري الكغ٧اث الٗاإلاُت الٗاملت في مجا٫ الُا٢ت. وهىا٥  زانت "لى٥ ؤٍو

ضص مً الضو٫ الٗغبُت، والتي حٗض هىاة  الٗضًض مً اإلاكغوٖاث التي بضؤث بالٟٗل بحن عوؾُا ٖو

غ الخٗا ون في هظا اإلاجا٫، وفي م٣ضمتها الؿٗىصًت، ومهغ، والجؼائغ، والؿىصان، وؾىعٍا، لخٍُى

 ولُبُا.

  : لى الهُٗض الا٢خهاصي، جمشل اإلاى٣ُت الٗغبُت ؾى٢ا مهمت طاث ٢ىة اؾدُٗابُت ا٢خهاصًا ٖو

٦بحرة للهاصعاث الغوؾُت مً الؿل٘ الاؾتراجُجُت واإلاٗمغة، مشل الاآلث واإلاٗضاث وألاحهؼة 

ملُاع  5.5، بلٜ الخباص٫ الخجاعي بحن عوؾُا والضو٫ الٗغبُت 2006اث والخبىب. وفي ٖام والكاخى

اصة ما 20صوالع حن لغوؾُا في اإلاى٣ُت، ٖو . وجإحي مهغ والجؼائغ واإلاٛغب في م٣ضمت الكغ٧اء الخجاٍع

ًمُل اإلاحزان الخجاعي لهالح عوؾُا بٟاع١ ٦بحر حضا. ٦ظل٪، حؿعي عوؾُا بلي جيكُِ ناصعاتها 

مً ألاؾلخت للمى٣ُت، لِـ اهُال٢ا مً اٖخباعاث ؾُاؾُت ؤو ؤًضًىلىحُت، ول٨ً هٓغا إلاا جمشله 

ٖىائضها مً مىعص مهم للضزل ال٣ىمي، وطل٪ لِـ ٣ِٞ لخلٟائها الخ٣لُضًحن في اإلاى٣ُت، الؾُما 

غبي، ؾىعٍا والجؼائغ ولُبُا والُمً، ول٨ً مً زال٫ ٞخذ ؤؾىا١ حضًضة في ألاعصن وصو٫ الدلُج الٗ

والتي حٗض ؾى٢ا ج٣لُضًت للىالًاث اإلاخدضة والضو٫ الٛغبُت. وجخٗاْم اإلاهالح الاؾتراجُجُت 

ت 21الغوؾُت في الخالت الؿىعٍت ىؽ البدٍغ ، بالىٓغ بلي ألاهمُت الاؾتراجُجُت ل٣اٖضة ََغ

ً الىخُضة لألؾُى٫  ت الغوؾُت، والتي حٗض ٢اٖضة الخمٍى  الؿىعٍت التي حؿخسضمها ال٣ىاث البدٍغ

و ًًاٝ بلى طل٪ ٖكغاث اإلاكغوٖاث اإلاكتر٦ت التي جم الاجٟا١  الغوسخي في مى٣ُت البدغ اإلاخىؾِ

والخٗا٢ض بكإنها، وج٣ضع ٢ُمت ٣ٖىصها بملُاعاث الضوالعاث، وؾدخإزغ خخما بما باإللٛاء ؤو الخإحُل، 
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لي يىء الخضاُٖاث الؿلبُ ت اإلاخى٢ٗت هدُجت مىحت ٖضم الاؾخ٣غاع التي ججخاح الضو٫ الٗغبُت. ٖو

ض اؾخ٣غاع ألاويإ في بلضان الكغ١  لهظه الشىعاث ٖلى اإلاهالح الغوؾُت، ؤ٦ضث مىؾ٩ى ؤنها جٍغ

 ألاوؾِ، ألن ؤًت ٢ال٢ل في اإلاى٣ُت جًغ بيغاعا مباقغا بمهالح عوؾُا. 

 :املصرية, الليبية و املعضلة السورية  الحالة الحونسية روسيا و الحراك الثوري العربي: -10

في ٢غاءة للمى٠٢ الغوسخي مً ال٣ًاًا الٗغبُت اإلاؼمىت والخضًشت و مً الخغا٥ الٗغبي و ما جبٗه مً         

ت ٚحر مٟهىمت ْهغث في الؿلى٥ الؿُاسخي الغوسخي مغصه ٖضم  خغا٥  زىعي في اإلاى٣ُت ، زمت نىع عمٍؼ

ت، مغوعا بؿُاؾاث وحىص مى٠٢ واضح ومدضص ججاه ما ًجغي، ججلى بمىا٠٢ طاث َاب٘ ال مبالي بضاً

ت و ونىال بلى مىا٠٢ احؿمذ بُاب٘ اإلاىاحهت.   اهخٓاٍع

عوؾُا و الخغا٥ الشىعي في جىوـ  : الخضًث ًٖ اإلاى٠٢ الغوسخي ججاه الخغا٥ الخىوسخي جمحز بٗضم ؾمإ  .1

مى٠٢ عوسخي طو قإن ، خا٫ صون جبلىعه حؿإع الى٢ائ٘ وجضاُٖاتها ٚحر اإلاخى٢ٗت الشخيء الظي لم ًٟسح 

ل ماصة صؾمت ل٩ل ال٣ىي  اإلاجا٫
َّ
م ان الىٓام الؿاب٤ مش ً مى٠٢ مدضص مما ًجغي، ٚع إلاىؾ٩ى بخ٩ٍى

اصة الخمىي٘ و ٞغنت للخضزل والاؾدشماع ولى ٖلى اإلاؿخىي الكٗبي  ؤلا٢لُمُت والضولُت الُامدت إٖل

وا٢٘ و ًٖ   ألامغ الظي اٞخ٣ضجه الؿُاؾت الداعحُت الغوؾُت ال٣ابل لالؾدشماع الؿُاسخي الالخ٤،

 الٗال٢اث الغوؾُت الخىوؿُت ٢بل الشىعة ًم٨ً الى٢ٝى ٖلى الى٣اٍ الخالُت  : 

  ُتي وجىوـ في بٗض نهاًت هٓام الخماًت  1956حىان  11ؾُاؾُا : ٢ُام الٗال٢اث بحن الاجداص الؿٞى

ُُتي ٚحر ؤن 1991صٌؿمبر  25الٟغوسخي، زم بٖالن جىوـ اٖتراٞها بغوؾُا في   بٗض ج٨ٟ٪ الاجداص الؿٞى

ش الٗال٢اث الغوؾُت الخىوؿُت بحن عئِسخي عوؾُا وجىوـ لم ًخد٤٣ الى   بضء الل٣اءاث الغؾمُت في جاٍع

اعاث وػعاء الداعحُت بٗض طل٪   2000ٚاًت ؾىت   .زم حٗا٢بذ ٍػ

  ا٢خهاصًا : ق٩ل مجا٫ بوكاء اإلاجمٗاث ال٨هغمائُت في جىوـ َُلت ؾىىاث ؤهم ؤوحه الخٗاون

ت مً الؿضوص ٖلى الٗضًض مً ألانهغ ، جال الا٢خهاصي الخ٣جي الغوسخي  الخىوسخي مً زال٫ اهجاػ مجمٖى

 2003و 1999خُث ٣ٖضث ابخضاء مً ؾىت  طل٪ اهخ٣ا٫ الخٗاون الا٢خهاصي الى اإلاجا٫ الٗلمي و الخ٣جي،

احخماٖاث اللجىت الخ٩ىمُت الشىائُت ؤؾٟغث ًٖ جى٢ُ٘ اجٟا٢ُت خ٩ىمُت والبرهامج الخ٩ىمي في  2008و

ت خى٫ الخٗاون في مجا٫ الخإهُل اإلانهي و ٣ًضع حجم   ٗاون الش٣افي والٗلمي، واجٟا٢ُتمجا٫ الخ وػاٍع

( وبدؿب 2007ملُىن صوالع في ٖام  805ملُاع صوالع ) 1.71  2008الخضاو٫ الؿلعي بحن الضولخحن في ٖام 

٩ا زالشا  2008في ٖام   اإلاٗلىماث الىاعصة مً الجاهب الخىوسخي ٞان عوؾُا ؤنبدذ ٖلى الهُٗض 22قٍغ

مً الخضاو٫   %95ٌك٩ل وؿبت   الخجاعي الداعجي باليؿبت لخىوـ، ٖلما ان الخهضًغ الغوسخي الى جىوـ

ملُىن صوالع ٣ِٞ... ٦ما ؤٖلً  25  الؿلعي الخىوسخي ؤلاحمالي. ُٞما بلٜ الخهضًغ الخىوسخي الى عوؾُا
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بتهم في البضء بةوكاء مدُت ٦هغ  ت ب٣ضعة و الخىوؿُىن ٚع . ٦ما ًغجبِ  2010واٍ في ٖام مُٛا 900طٍع

 الصخت والؿُاخت والخٗلُم   الخٗاون زانت الخٗاون في مجا٫

: اإلاى٠٢ الغوسخي ألا٦ثر خحرة ٧ان ججاه الخغا٥ اإلاهغي، ٣ٞض ْلذ عوؾُا و الخغا٥ الشىعي في مهغ  .2

لذ الل٣اءاث بحن اإلاؿاولحن الغوؽ والىٓام ججغي  بك٩ل  الٗال٢ت م٘ هٓام خؿجي مباع٥ قبه ٖاصًت، ْو

َبُعي ختى في ٖؼ الخغا٥، بلى ان ؾ٣ِ ؤًًا بك٩ل ٞجائي، و٦إن عوؾُا ٚحر مٗىُت و اإلاىا٠٢ هٟؿها 

جي وألاعصوي والجؼائغي واإلاٛغبي.  ت ٢بل ٧اهذ م٘ الخغا٥ البدٍغ و ًٖ وا٢٘ الٗال٢اث الغوؾُت اإلاهٍغ

ت ًم٨ً حسجُل ما ًلي :  الشىعة اإلاهٍغ

ُتي ومهغ في ؾُاؾُا : ؤ٢ُمذ الٗال٢اث الضبلىماؾُ . و بضؤ الخٗاون  1943اوث  26ت بحن الاجداص الؿٞى

ُتي  في مجا٫ ال٣ًُ اإلاهغي  1948اإلاهغي الغوسخي في  . وقهضث الٗال٢ت جُىعاث   و الدكب ؾٞى

ُتي إلاهغ اإلاؿاٖضة خحن ٢ضم  1952بٗض زىعة ًىلُى   مخالخ٣ت ٧ان ؤبغػها في جدضًث ٢ىاتها  الاجداص الؿٞى

مً   الؿخِىاث –ٞترة الدمؿِىاث  ٦ما  بلٛذ الٗال٢اث الشىائُت طعوتها في  ض الٗالي.اإلاؿلخت وحكُِض الؿ

ً خحن ؾاٖض آالٝ ُ  ال٣غن الٗكٍغ ث مهغ في بوكاء اإلااؾؿاث الاهخاحُت ، وبُنها الؿض االدبراء الؿٞى

اص مكغوٖا نىاُٖا بمؿاهمت الاجد 97 بهجاػ  وجم في مهغ  الٗالي في اؾىان ومٗمل الخضًض والهلب

ُتي. ت مىظ الدمؿِىاث  الؿٞى ُدُت. وجل٣ذ الٗلم بإؾلختوػوصث ال٣ىاث اإلاؿلخت اإلاهٍغ ؤحُا٫ مً  ؾٞى

في مهغ ومً بُنهم الغئِـ اإلاهغي   اولئ٪ الظًً ٌك٩لىن خالُا الىسبت الؿُاؾُت والٗلمُت والش٣اُٞت

ُدُت. اخض اإلاٗاهض اإلاسلٕى خؿجي مباع٥ الظي جسغج مً ت الؿٞى  الٗؿ٨ٍغ

م مً الخىجغ الظي قهضجه الٗال٢اث في ٖهض الغئِـ اإلاهغي الغاخل ؤهىع الؿاصاث  لى الٚغ  واه٣ُاٖهاٖو

جي في ٖهض  ٞإنها 1981ختى ؾبخمبر  1978ٟا٢ُت ٧امب صاُٞض ججماما بٗض ا بضؤث في الخدؿً الخضٍع

سها للمغة الاو   2005واجسظث صوعة مجلـ حامٗت الضو٫ الٗغبُت في ؾبخمبر 23الغئِـ مباع٥. لى في جاٍع

٢غاعا باٖخماص ؾٟحر عوؾُا في حمهىعٍت مهغ الٗغبُت بهٟخه مٟىيا مسىال لضي حامٗت الضو٫ الٗغبُت... 

اهخ٣ل الخٗاون بٗض طل٪ لِكمل الٗضًض مً ال٣ُاٖاث مشل نى٘ ٢ُ٘ الُٛاع للؿُاعاث والُائغاث 

ت اإلاىيٕى الغئِسخي  ٘ الُا٢ت الغوؾُت و في مُضان الُا٢ت الظٍع في مىؾ٩ى   للمباخشاث التي حغثومكاَع

وؤؾٟغث ًٖ جى٢ُ٘ اجٟا٢ُت خى٫  مباع٥ بحن الغئِؿحن صمُتري مُضُٞض٠ً وخؿجي  2008ماعؽ   25ًىم 

ت ...٦ما جمذ في  اإلاباخشاث  في ال٣اهغة  2009حىان  23الخٗاون في مُضان الاؾخسضام الؿلمي للُا٢ت الظٍع

هغي خؿجي مباع٥ . جم جى٢ُ٘ مٗاهضة الكغا٦ت بحن الغئِـ الغوسخي صمُتري مضُٞض٠ً وهٓحره اإلا

زال٫ الؿىىاث   بمىحبها اججاهاث الخٗاون بحن البلضًً الاؾتراجُجُت بحن عوؾُا الاجداصًت ومهغ جغؾم

 الٗكغ ال٣اصمت.
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ؤما باليؿبت للمُضان الا٢خهاصي ٣ٞض ج٣لو هُا١ الخٗاون الٗملي في الدؿُٗىاث . ول٨ً مً  ا٢خهاصًا :

اإلاالخٔ ؤهه ًىمى باَغاص في الؿىىاث ألازحرة . و٢ض بلٜ حجم جباص٫ الؿل٘ والدضماث بحن البلضًً في ٖام 

ك٩ل الخباص٫ الخجاعي  950خىالي ملُاع و 2006 ملُىن صوالع .و٢ض  200و اإلالُاع  ٢غابت  مىه  ملُىن صوالع. َو

امشا٫ . وهى ٌك٩ل آلان ؤ٦ثر مً ملُاعي صوالع .  5الخجاعي في الؿىىاث ألاعب٘ بدىالي  اػصاص حجم الخباص٫

الداماث واإلاىاص   وحكٛل .24ملُاع صوالع 2.065 خىالي 2008وبلٜ الخباص٫ الؿلعي بحن البلضًً في ٖام 

 في الهاصعاث   الٛظائُت
ً
 ٖالُا

ً
ُا  هٖى

ً
الغوؾُت بِىما حك٩ل اإلاىخجاث الؼعاُٖت والؿل٘ الاؾتهال٦ُت وػها

ت.   البىىص ألاؾاؾُت في الهاصعاث اإلاهٍغ

م٘ الخغا٥ الشىعي اللُبي، خاولذ عوؾُا ل٨ً بإصواث ووؾائل لم عوؾُا و الخغا٥ الشىعي في لُبُا :  .3

اًاتها الغحٕى الى الىاحهت و ل٨ً عوؾُا عضدذ لخ ضزل مىٓمت قما٫ جم٨نها مً جغحمت ؤهضاٞها ٚو

لسخي "الىاجى" ٖبر ٖضم ٖغ٢لت نضوع ال٣غاع  ذ في مجلـ ألامً.  1973الخل٠ الَا باالمخىإ ًٖ الخهٍى

 والظي ٣ًضخي بدماًت اإلاضهُحن اللُبُحن مً بُل ٢ىاث ال٣ظافي، َبٗا ٧ان مى٠٢ عوؾُا مى٢ٟا مداًضا،

ذ والخٗاون م٘ ألا٦ثر  و 2011ن لُبُا في ماعؽ إبك ًت الضولُت،مً َغفي الجزإ، ألنها لم جمخى٘ مً الخهٍى

الظي ؤجاح باؾخسضام ال٣ىة يض هٓام مٗمغ ال٣ظافي، وا٦خٟذ باإلاغا٢بت ومداولت ج٣ضًم اإلا٣ترخاث 

ب بحن هٓام ال٣ظافي ت  25للخ٣ٍغ ت و بؿ٣ٍى الىٓام ْلذ زاعج زاَع واإلاجلـ الاهخ٣الي صون ٞٗالُت ملخْى

خغنذ و ما ًم٨ً ان جدهل ٖلُه في ٖملُاث م٣اًًت ؤزغي. ...الاؾدشماع طاث ال٣اٖضة الٛغبُت، باهخٓاع 

مداولت لخد٤ُ٣ ؤ٦بر ٢ضع مم٨ً مً  فيفي طاث الى٢ذ ٖلى بب٣اء ٢ىىاث اجها٫ مٟخىخت م٘ الشىاع، 

وؤلا٢لُمي للضو٫ الٗغبُت.  الضازليالخىاػن، والخإ٦ُض الضائم ٖلى هؼاهت مىا٢ٟها، وخغنها ٖلى الاؾخ٣غاع 

ٖلى ٖال٢اتها بالضو٫ مدل الشىعاث بٌٛ الىٓغ ًٖ الُٝغ الظي ؾِؿُغ ٖلى  وطل٪ بهضٝ ؤلاب٣اء

٩ىن له الٛلبت فى النهاًت  ..26.الؿلُت ٍو

ال٣غاع الضولي بإنها ججاوػث   جهٝغ الخدال٠ الضولي الظي صزل لُبُا مً زال٫  ل٨ً عوؾُا اتهمذ 

ٌ ألامم اإلاخدضة مً جىُٟظ مأعب ؾُاؾُت زانت لها مً احل ؤخضار حٛحراث حُى  ٗذ –جٍٟى ؾُاؾت، ٞع

اث الضولُت، ذ عئِـ الىػعاء الغوسخي ٞ عوؾُا نىتها بىحه هظه الخهٞغ الصًمحر بىجحن ، مغاعا مً زال٫ جهٍغ

ذ هاعي: "بان هظه الخغب التي حكً ٖلى لُبُا ما هي بال خغب نلُبُت ٞٗلُت"  مٗغبت ًٖ 27والظي جغحم بخهٍغ

٧اهذ عوؾُا و  زكُتها مً جضزل بغي في لُبُا ،و ؤن ٢غاع ٦هظا ؾٝى ًضزل لُبُا في صوامت الخغب ألاهلُت.

مً احل اؾخ٣ضامه بليها، ومً احل لٗب بلى صوع تهضٝ بلى لٗب صوع وؾُِ وجلٟذ هٓغ اإلاجلـ الاهخ٣الي 

عخُل هٓام ال٣ظافي الن عوؾُا ٧اهذ اإلاهضع ألاؾاسخي لترؾاهت ؾالح ال٣ُٗض مً   ُٞما بٗض عوسخي مؿخ٣بلي،

بياٞت بلى خهىلها ٖلى امخُاػاث هُُٟت، وؤقُاء ؤزغي جداو٫ مً زال٫ الٗىصة للمؿغح  الٗهىص الؿاب٣ت،

 .بت اللُبُت والٟلؿُُيُت والؿىعٍتالٗغبُت مً زال٫ البىا  ممحز في اإلاى٣ُتاللُبي بمباصعة و لٗب صوع 
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ل٨ً اإلادّحر في مىا٠٢ عوؾُا، هي اػصواحُت الغئٍت واإلاى٠٢ ججاه ال٣ًاًا  و اإلاًٗلت الؿىعٍت:عوؾُا  .4

الىاخضة، و٢ض ججلى طل٪ ٖبر اإلاى٠٢ مً الخغا٥ الؿىعي اط و٢ٟذ مىؾ٩ى بىحه نضوع ٢غاعاث ًٖ 

مً بٟغى ٣ٖىباث ٖلى ؾىعٍا ، واؾخٗملذ خ٤ الى٣ٌ "الُٟخى" بلى حاهب الهحن، وهى مجلـ ألا 

مى٠٢ طاث صالالث واضخت. ٞما هي زلُٟاجه ؟ ؤهي ا٢خهاصًت ؤم طاث َاب٘ جباصلي؟ و ما مى٢٘ 

 اؾتراجُجُتطاث َبُٗت ؾُاؾُت  ؾىعٍاالبراٚماجُت مً طل٪ ؟ خُث حٗض اإلاهالح الغوؾُت في 

ت م٘ ؾىعٍا، بال ؤن  ت وا٢خهاصًت في حىهغها. وعٚم ؤن مً اإلاا٦ض ؤن لضي عوؾُا مهالح ججاٍع ؿ٨ٍغ ٖو

٢ُمت هظه اإلاهالح جٟى١ طل٪ اإلاهالح الغوؾُت في ؾىعٍا، ٦ما ًظهب الٗضًض مً اإلاغا٢بحن، هي 

ت في مُىاء  ىؽالاخخٟاّ ب٣اٖضتها الٗؿ٨ٍغ ت .ََغ ت الٗؿ٨ٍغ ىؽ البدٍغ آزغ  خُث حٗض ٢اٖضة ََغ

٣ا عوؾُا  .مى٢٘ بدغي ألؾُى٫ عوؾُا بمى٣ُت البدغ ألابٌُ اإلاخىؾِ ىؽ مٞغ ٗخبر ٢اٖضة ََغ
ُ
وح

ل ألامض. ٞبمىحب اجٟا٢ُت بحن البلضًً ٖام  اؾتراجُجُا ىؽ ٢اٖضة ، ٌؿخ1971ًٍَُى ٠ مُىاء ََغ

ُاجُت جم حكُِضها ؤزىاء ٞترة الخغب الباعصة لضٖم ألاؾُى٫  عوؾُت لإلمضاص والهُاهت مً الٟترة الؿٞى

ُاحي بالبدغ ألابٌُ اإلاخىؾِ. و ًخجلى اإلاى٠٢ الغوسخي في الخالت الؿىعٍت في ٧لماث الغئِـ الؿٞى

ىؾتي" ًٖ  ٖبر  2012ٞبراًغ  ٦27ما حاء في   ٞالصًمحر بىجحن" الغوسخي " صخُٟت "مىؾ٩ى ٞؿ٨ُُه هٞى

ؾُاؾت عوؾُا الداعحُت خى٫ ما ؾمي بـ"الغبُ٘ الٗغبي"، اإلاخٗاَٟت م٘ ْاهغة الاخخجاحاث اإلاتزامىت 

التي قهضها الٗضًض مً الضو٫ الٗغبُت ٢بل ٖام ُٞما ؾمي بالخغا٥ الٗغبي ٖلى ؤمل "بخضار حُٛحر 

 بلى ؤن الخضزل في لُبُا بًجابي". واهخ٣ض الخضزل الداعجي في الجزاٖاث ا
ً
لضازلُت للضو٫ الٗغبُت مكحرا

وجدذ ؾخاع الكٗاعاث ؤلاوؿاهُت وباؾخسضام ال٣ىة ؤصي بلى ؤلاحهاػ ٖلى الىٓام اللُبي، وم٣خل ال٣ظافي. 

: "هدً يض اجساط ٢غاعاث مشل 
ً
ى اللُبي في ؾىعٍا، ٢ائال وقضص ٖلى ؤن عوؾُا لً حؿمذ بخُب٤ُ الؿِىاٍع

لها ٦ةطن بالخضزل الٗؿ٨غي في الٗملُت الؿىعٍت  التي اجسظها مجلـ ألامً والتي مً اإلام٨ً جإٍو

 بلى ؤن الالخٟاٝ ٖلى ؤزظ مىا٣ٞت مجلـ ألامً للخضزل مً قإهه ؤن ٣ًىى 
ً
الضازلُت"، مكحرا

 بن "خ٤ الُٟخى لِـ مجغص هؼوة، بل هى حؼء ال ًخجؼؤ مً الىٓام 
ً
مهضا٢ُت وصوع ألامم اإلاخدضة ٢ائال

 الٗالمي"، 
ً
 الضو٫ الٛغبُت مً اللجىء بلى الخضزل في ؾىعٍا بضون مىا٣ٞت مجلـ ألامً و ما٦ضا

ً
مدظعا

ت لخد٤ُ٣ اإلاهالخت الؿىعٍت  ٣لىت ؤَغاٝ اإلاىاحهت الٗؿ٨ٍغ في الخالت الؿىعٍت ٖلى الخدلي بالهبر ٖو

جي مً صون قغوٍ مؿب٣ت ؤو جض زل الضازلُت، وو٠٢ الٗى٠ مً ؤِي حهت ٧اهذ، وبَال١ الخىاع الَى

ؤحىبي ، و ل٨ً بٗض الخضزل الٗؿ٨غي الغوسخي اجطح ان اإلاؿإلت ا٦ثر مً مجغص جضهل بل ًغجبِ 

ٌ عوؾُا الا ؤن جدهل ٖلى زهتها مً  بمسُِ ج٣ؿُم إلاى٣ُت الكغ١ الىؾِ مً حضًض جٞغ

 الخ٣ؿُم .

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/AB8873C1-47A4-4F52-A7BA-7AC3EDCA8EDC.htm
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/9B761936-7414-4B04-8880-4920D3AC8F71.htm
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 ؾُاؾُا وصب
ً
 عصوص الاٞٗا٫ الؿىعٍت ٖلى اإلاى٠٢ الغوسخي: في الخالت الؿىعٍت ؤبضث عوؾُا صٖما

ً
لىماؾُا

 لىٓام ألاؾض في ؾىعٍا ،
ً
 واضخا

ً
ا ؿ٨ٍغ ٨ُت لخىحي ألاؾض، وؤخبُذ 28ٖو ًذ الضٖىة ألاوعبُت وألامٍغ و ٞع

اإلاؿاعي الٛغبُت اإلاخ٨غعة إلنضاع ٢غاع مً مجلـ ألامً الضولي ًضًً ؾىعٍا الؾخسضام الٗى٠ في ٢م٘ 

 مً الكٗبُت التي ٧اهذ ج
ً
ً، الشخيء الظي ؤ٣ٞض عوؾُا ٦شحرا دٓى بها فى الكإع الؿىعي هدُجت اإلاخٓاهٍغ

ُت الضولُت زانت فى ال٣ًُت الٟلؿُُيُت وألاػمت الٗغا٢ُت، وألاػمت  مىا٢ٟها الضاٖمت للخ٤ الٗغبى والكٖغ

 الؿىصاهُت. 

 13مٓاهغاث ًىم  ٞضازل ؾىعٍا  جمشل هظا الخدى٫ في هٓغة الؿىعٍحن لغوؾُا في بهضإل

 باإلاى٠٢ الغوسخي  2011ؾبخمبر
ً
في بٌٗ اإلاضن الؿىعٍت جدذ قٗاع "زالزاء الًٛب مً عوؾُا"، جىضًضا

الضاٖم لل٣ُاصة الؿىعٍت واإلاٗغ٢ل لل٣ٗىباث الضولُت، وعٞ٘ اإلاخٓاهغون قٗاعاث يض عوؾُا منها ''ال 

ب٣ى الكٗبجضٖمىا ال٣خلت... ال ج٣خلىا الؿىعٍحن بمىا٨ٟ٢م''، ''الىٓام ًظ وفى مكهض لم جإلٟه  ."هب ٍو

ُتي ألٞٛاوؿخان، ؤخغ١ اإلاخٓاهغون الٗلم الغوسخي في مضًىتي  الؿاخت الٗغبُت، ختى ؤزىاء الٛؼو الؿٞى

ا  .خمو وصٖع

ؤما زاعج ؾىعٍا ٣ٞض جباًيذ عصوص الٟٗل الكٗبُت ججاه اإلاى٠٢ الغوسخى، ٟٞى الى٢ذ الظي جخٗالى 

ضٖم هٓغائهم فى ؾىعٍا وال٠٨ ًٖ صٖم ألاؾض وهٓامه، ٞةن قغائذ ال ُٞه ؤنىاث الشىاع مُالبت مىؾ٩ى ب

بإؽ بها مً اإلاىاَىحن والىسب جغي ؤن مى٠٢ عوؾُا ٧ان "مدترما"، وؤن عوؾُا لم حؿ٘ ٧الضو٫ الٛغبُت بلى 

الخضزل فى الكاون الضازلُت للضو٫ الٗغبُت لخد٤ُ٣ مهالح جسو الٛغب وخضه ٖلى خؿاب ؤمً 

 .ؤعواح اإلاالًحن منهمواؾخ٣غاع الكٗىب، و 

ختى عصوص الٟٗل الٗغبُت الغؾمُت والكٗبُت بػاء اإلاى٠٢ اإلاىا٠٢ الٗغبُت ججاه اإلاى٠٢ الغوسخي: 

الظي احؿمذ به اإلاىا٠٢ الٗغبُت الغوسخى ٣ٞض جباًيذ بٟٗل الاه٣ؿام الٗغبى طاجه وال٨ُل بم٨ُالحن 

ً، وصٖمذ ب٣ىة ٖلى ٟٞى الى٢ذ الظي جضزلذ ُٞه صو٫ الدلُج ل٣م٘  .وزانت الدلُجُت الشىعة فى البدٍغ

٢بل جدالٟه م٘ الخىزُحن، و٧اهذ م٘ ب٣اء مباع٥ في الؿلُت فى    ٖبض هللا نالح فى مىاحهت زىاع الُمً

 بال٩امل فى الخالت 
ً
 مٛاًغا

ً
مهغ، واؾخ٣بلذ بً ٖلى بٗض هغوبه مً جىوـ، ٞةن هظه الضو٫ و٢ٟذ مى٢ٟا

االث لم ٨ًً هىا٥ هجىم ؤو شجب عؾمي ٖغبي للمى٠٢ الغوسخي وفى ٧ل الخ.الؿىعٍت ومً ٢بلها اللُبُت

 ٌ غاٝ الٗغبُت، بل ًم٨ً ال٣ى٫ بإن التزام عوؾُا الخُاص بهٟت ٖامت وجإ٦ُضها ٞع مً َٝغ مً ألَا

٣ٞض عخبذ  .الخضزل الداعجي فى الكإن الضازلي للضو٫ الٗغبُت ٧ان مدل ٢بى٫ وج٣ضًغ مً الضو٫ الٗغبُت

ضص مً الض  م٘ جىحهاتها في ٧ل خالت صو٫ الدلُج ٖو
ً
و٫ الٗغبُت ألازغي باإلاى٠٢ الغوسخي الظي حاء مدؿ٣ا

بُٗنها، ولم ًبرػ الك٣ا١ بال فى الخالت الؿىعٍت خُث جباًً مى٠٢ الٗغب والغوؽ فى يىء الضٖم الغوسخي 



 أ. حسين بهاز                                   السياسة الخارجية الروسية ثجاه الفضاء العربي : من املنظور الاًذًولوجي الى البراغماجي 

 

 8102ًناًر    ألاول العذد                                                                                     جملة حتوالت  616

 

ي لىٓام ألاؾض فى مىاحهت الًٍٛى الدلُجُت والٛغبُت و اػصاصث الهىة بٗض  الخضزل الٗؿ٨غي الغوسخي ف

 .ؾىعٍا

، ٞلم ٨ًً اإلاى٠٢ الغوسخي مً الشىعاث الٗغبُت مدِ اهخمام قٗبي واؾ٘ 29ؤما ٖلى الهُٗض الكٗبي

 للجض٫ بال فى الخالت الؿىعٍت. ٣ٞض اهُل٣ذ عوؾُا مً عئٍت جمحز بحن ؤهمُت ٢ُام الىٓام 
ً
الىُا١ ؤو مشحرا

والتي ؾ٩ُىن لها جضاُٖاث ٧اعزُت  الؿىعي بةنالخاث خ٣ُ٣ت، وبحن الخُلىلت صون الخضزل الٛغبي فى ؾىعٍا

 .لِـ ٣ِٞ ٖلى وخضة ال٨ُان الؿىعي وبهما ٖلى اؾخ٣غاع وؤمً اإلاى٣ُت ٧لها

الم الغوسخي م٘ الشىعاث الٗغبُت ٞهىا٥ الٗضًض مً وحهاث الىٓغ في هظا الكإن بٌٛ  و ًٖ حٗاَي ؤلٖا

 الىٓغ ًٖ صٖائمها منها:

  ت ججاه الخضر الٗغبي اإلاخمشل بشىعاجه ُّ الم ت وؤلٖا ُّ الن ًٖ مىا٢ٟها الؿُاؾ غ عوؾُا في ؤلٖا
ّ
جإز

الطدمت التي مً زال٫ الخٗاَي الؿلمي ؤؾ٣ُذ ٖضة عئؾاء ٖغب وال ًؼا٫ الٗضًض منهم ٖلى 

ت مشلذ خغحا ٦بحرا  ُّ اإلاد٪ ، مً زال٫ الخدّغ٥ والنهىى الاحخماعي والكٗبي، ٞالشىعاث الٗغب

 مً خضور هظا الخضر الطدم ٚحر اإلاىخٓغ في الٗالم الٗغبّي ل
ً
غوؾُا و٢ُاصاتها التي جًا٣ًذ  حّضا

م انها  ت ... ٚع ُّ لبُت ؤلاؾالم ،الشخيء الظي ٢ض ًى٣ل الٗضوي الشىعٍت الى حىىب عوؾُا طاث ألٚا

اوعبا،  اؾخُاٖذ الخٗامل م٘ الىهج الشىعي الكٗبي ٖلى جسىمها في آؾُا الىؾُى و ال٣ى٢اػ و قغ١ 

و الشىعة الؿلمُت  2004و الشىعة البرج٣الُت في او٦غاهُاٖام 2003ٞبٗض زىعة الىعوص في حىعحُا ٖام 

حزبا  2005الٟاقلت في اوػبا٦ؿخان  هظه الشىعاث و جإ٦ضث  2010و  2005زم حٗا٢ب زىعجحن في ٢ٚغ

٨ُا و ٚغبُا مباقغا  ال امٍغ  30ان وعاء هظه الشىعاث صٖما و جمٍى

  المُت للمى٠٢ الغوسخّي ًٖ الخىحه الؿُاسخي الٗام للؿُاؾت  مً حهت ازغي ٖبرث الخُُٛت ؤلٖا

ل في قاون الضو٫ 
ّ
ت قإن صازلّي، وعوؾُا ال جخضز ُّ ت للضولت بإّن الظي ًدضر في الضو٫ الٗغب ُّ الغؾم

ًّ الىا٢٘ ٧ان ٚحر طل٪، ٞغوؾُا حٗاوي مً مغٍى مؼمً م٘ زىعاث الغبُ٘ الكٗبي التي  ت...ل٨
ّ
اإلاؿخ٣ل

ت صٞ  ٖلى مهالخها ألامىُت والٗؿ٨ٍغ
ً
ا ت زٞى ٗتها ّٖضة مّغاث لسخ٤ هظه الشىعاث بال٣ّىة الٗؿ٨غٍّ

 بغبُ٘ بغاٙ 1956وؤلاًضًىلىحُت مً هجاح هظه الشىعاث، ابخضاًء مً عبُ٘ بىصبؿذ 
ً
، 1968، مغوعا

ُاحي 1990وزىعاث اإلاٗؿ٨غ الاقترا٧ي  داص الؿٞى
ّ
ومك٩لت  وانهُاع حضاع بغلحن، واؾخ٣ال٫ صو٫ الاج

 ..في او٦غاهُا والىعصًت في حىعحُا 31الكِكان والشىعاث "اإلالّىهت البرج٣الُت " 

  ٣ت التي ُٚى بها الا ٖالم الغوسخّي الخضر ٞغيُت الاهخ٣ام :هىا٥ عئٍت مٛاًغة اعج٨ؼث ٖلى الٍُغ

اعاث اإلاٗاعياث  م مً ٍػ ٣ت حض ٖابغة و٦إّن خضر الخُٛحر زبر مً ال٣غون اإلاايُت، بالٚغ بٍُغ

 ممّحزا في مؿاع الخُٛحر الٗغبّي، ال
ً
ت لغوؾُا، ومداولت بُٖاء صبلىماؾُتها صوعا ُّ ت والُمى ُّ ت واللُب ٍّ ؿىع
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٣ها بحن ألاهٓمت والكٗىب، ولِـ لها ؾُُغة  ًّ عوؾُا لم ججىذ ألّي مباصعة حٗمل ٖلى حؿٍى ل٨

ض حكٟ٘ ب ت ٖلى ألاهٓمت التي جضٖم ب٣اءها يّض قٗىبها و٦إّن عوؾُا ال جٍغ ُّ ل جيخ٣م ؤو جشإع مً ٞٗل

ت التي بضٖم خغ٦ت الاخخجاج التي خضزذ في ب٢لُم الكِكان الغوسخي في  ُّ الكٗىب الٗغبُت وؤلاؾالم

، والهغار في اإلاأطن بهىث ٖا٫ٍ بمىانغاث الكٗب الكِكاوي اإلاؿلم، وبمضاصهم 1994الٗام 

ـَ عوؾُا ؤًًا و٢ٝى الكٗىب الٗغبُت بلى حاهب مؿلمي البىؾىت  باإلا٣اجلحن وألامىا٫، لم جي

ى ألالبان ٖام  1993والهغؾ٪ في الٗام  يّض الهغب، والى٢ٝى م٘ اهٟهالّحي ب٢لُم ٧ىؾٞى

ت، إلااطا حّٗغى عوؾُا مهالخها 1999 ُّ ت الكٗىب الٗغب
ّ
..ل٨ً الؿاا٫ الظي ًُغح هٟؿه ٖلى ٧اٞ

ت للدُغ مً زال٫ الى٢ٝى بىحه الكٗىب التي هي با٢ُت، ُّ ال٢اتها في اإلاى٣ُت الٗغب والغئؾاء  ٖو

ض الؿىعّي  ُلٝى ؤزىاء اؾخ٣باله للٞى ظهبىن، ٦ما ٢ا٫ مىضوب الغئِـ الغوسخي مسائُل مٚغ ًإجىن ٍو

ت  ُّ ٣ت ج٨خ٨ُ ال ًىحض لغوؾُا في الٗالم الٗغبي نض٤ً ؾىي الكٗىب »اإلاٗاعى في مىؾ٩ى بٍُغ

 .الٗغبُت هٟؿها

 :٩ا 32.ٞالصًمحر بىلُٟاهٝىال٣ائلت اؾدىاصا بلى جدلُل الدبحر الاؾتراجُجي ص ٞغيُت اإلااامغة ، بن ؤمٍغ

وخلٟاءها لم ٌٗىصوا ٨ًخٟىن بالؿُُغة ٖلى مىاب٘ الىِٟ، ٣ِٞ بل ٌؿٗىن بلى الؿُُغة ٖلى 

ألاعاضخي الؼعاُٖت، وهى ؾالخهم في اإلاؿخ٣بل، مً ؤحل الاؾخدىاط ٖلى ؾالح الٛظاء والؾخسغاج 

ل زُ ىة ٖمال٢ت في هظا اإلاجا٫، الُا٢ت الىُٟٓت البضًلت للىِٟ، زهىنا بٗضما خ٣٣ذ البراٍػ

ؾمدذ لها بإن ٩ًىن لها هٟىط ٢ىي وصولت مدىعٍت في الؿاخت الضولُت. ٦ما ال ٌؿدبٗض ؤن ج٩ىن 

٣ُا  زُىة واقىًُ جغمي بلى مدانغة اإلاض الهُجي الظي ًخىؾ٘ بك٩ل ٦بحر في مى٣ُت قما٫ بٍٞغ

٩ا وخل٠ الىاجى ؤل٠ خؿاب . وج٨ك٠ وحهت الىٓغ وختى الصخغاء ال٨بري، وهى ما جدؿب له ؤمٍغ

، ؤن عوؾُا وحضث هٟؿها  هظه، بٌٛ الىٓغ ًٖ اإلاُُٗاث التي اؾدىض ٖليها الؿُض بىلُٟاهٝى

الداؾغ ألا٦بر مً حٛحر بٌٗ ألاهٓمت الؿُاؾُت الٗغبُت والايُغاباث التي حِٗكها صو٫ ؤزغي، 

ت ٖلى ٚغاع ؾىع  ٍا ولُبُا، وبالخالي بالىٓغ ل٩ىنها ٧اهذ جغبُها بها ٖال٢اث ؾُاؾُت وا٢خهاصًت ٢ٍى

٨ُت بىي٘  ٞةن ؤي حُٛحر في ؤهٓمتها ال ًسضم مهالح مىؾ٩ى، بل ٌؿمذ للىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

٣ُا بٗضما ؾُُغث ٖلى الدلُج الٗغبي ً ٢ضم ومدانغة الىٟىط الغوسخي في مى٣ُت قما٫ بٍٞغ  .مَى

  م بحن عوؾُا والٛغب ُٞما ًسو اإلال٠ الؿىعي  الازخالٝصون الدىى في مؿإلت اصاعة الاػماث و ٚع

ت ألاػمت  ت الجزإ ٖلى الؿاخت الؿُاؾُت الضازلُت خُٓذ زُت البىىص الدمؿت لدؿٍى وؾبل حؿٍى

باؾخدؿان  33الؿىعٍت التي َغخذ في ال٣اهغة ٖلى لؿان وػٍغ الداعحُت الغوسخي ؾغغي الٞغوٝ

م٣ضمت الؿاٖحن الى حُٛحر الىٓام  قغ٧اء مىؾ٩ى الٛغبُحن، بل و٦ظل٪ الٗغب الظًً ٣ًٟىن في

ت ألاػمت الؿىعٍت التي وؿ٣تها عوؾُا .الؿىعي، الؾُما ٢ُغ و جخلدو زُت البىىص الدمؿت لدؿٍى

م٘ حامٗت الضو٫ الٗغبُت ٦ما عؤث الىالًاث اإلاخدضة ان الدُت حكحر الى حُٛحر اًجابي  في مى٠٢ 
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محر٦ُت بهظا الكإن وماطا ًٖ مهمت ، ُٞما ج٤ًُ الك٣ت بحن وحتهي الىٓغ الغوؾُت وألا 34مىؾ٩ى

م مً ان ؤلاًجابُت الضبلىماؾُت التي خاولذ عوؾُا جغ٦ها خحن اؾخ٣بلذ اإلابٗىر ٧ىفي ٖىان ٞب الٚغ

ش  ، ٣ٞض نغح الغئِـ الغوسخي الؿاب٤ " صًمتري  2012ماعؽ 25الضولي "٧ىفي اهان" في مىؾ٩ى بخاٍع

ض الاممي بهغاخت :"ؤن مهمت ٖىان هي الٟغنت ألازحرة لؿىعٍت في   مُضمُض٠ً" الظي اؾخ٣بل اإلاٞى

ٖضم الظهاب "و الاهؼال١ " في خغب ؤهلُه، ولم ٌكضص مُضُٞض٠ً ٖلى ؤنها الٟغنت ألازحرة ؤمام 

ل٨ً الخل الغوسخي  .للخل ، وهظا ٌٗجي بإن عوؾُا ال جؼا٫ جغاهً ٖلى الىٓام هٟؿه  الؿىعي  الىٓام

ما ان عوؾُا خضصث قغوَها اإلاؿب٣ت إلاهمت ٖىان ختى الُىم ٨ًمً في اه٣اى الىٓام الؿىعي، ٦

 ٖليها ان حٗمل 
ً
ا ؿ٨ٍغ  ٖو

ً
بإن: ٖلى الضو٫ الٗغبُت والٛغبُت التي جضٖم اإلاٗاعيت الؿىعٍت ؾُاؾُا

ٖلى ب٢ىاٖها والًِٛ ٖليها ب٣بى٫ مهمت ٖىان وبال ؾٝى ٌؿخمغ ألاؾض بمماعؾت ٖمله في ْل ٖضم 

حٗبحر وػٍغ الداعحُت الغوسخي و ٖضم ازظ البىىص بلى جدضًض مهمت ػمىُت إلاهمت ٧ىفي ٖىان ،خؿب 

  . مجلـ ألامً ٧ي ال ججبر اإلاجلـ ٖلى ا٢غاعها

 

 العالقات العربية الروسية بين املنظور الاستراثيجي و البراغماجي    -10

   

جىُل٤ الخؿاباث الجُىؾُاؾُت في ٖال٢ت عوؾُا بالٗالم الٗغبي زال٫ ال٣ٗضًً اإلاايُحن مً زالزت 

 مخٛحراث و هي بق٩الُت الىٓام الضولي ، اإلاخٛحر الٗؿ٨غي ، اإلاخٛحر الضًجي 

اق٩الُت الىٓام الضولي الىابٗت مً اٖخ٣اص عوؾُا ان الٗالم و الىٓام الضولي مىظ ج٨ٟ٪ الاجداص  .1

ُُت الىٓام زال٫ هظه الٟترة ل٨نها جامً  بإخاصًتي ٌِٗل مغخلت اهخ٣الُت م٘  حؿلُمها الؿٞى

،و لٗل ا٦ثر مًٗالث ؤػمت الىٓام الٗالمي هي ان 35الٗىصة مً حضًض و ججاوػ اإلاغخلت بةم٩اهُت

ٖاإلاُت  بإػماثخالت الاهدهاع الجُىؾتراجُجي الغوسخي زال٫ ال٣ٗضًً اإلاايُحن حٗلها مدانغة 

لخغب في اٞٛاوؿخان او الجزإ الخضوصي بحن با٦ؿخان و اٞٛاوؿخان و او الُلٗاث ؾىاء بؿبب ا

ت لخل٠ الىاجى اإلاىُل٣ت مً صو٫ البل٤ُُ و بٗض ال٣ىاٖض في آؾُا الىؾُى و جغ٦ُا و قغ١  الجٍى

ىو اوع  ت 36با ًٞال ًٖ اؾتهضاٝ نغبُا و مؿاهضة اهٟها٫ ا٢لُم ٧ىؾٞى ، و الؿُُغة الٗؿ٨ٍغ

٨ُت ٖلى خىى  و ًإحي مى٠٢ عوؾُا في ا٦خىبغ  …البدغ ٖلى البدغ اإلاخىؾِ والدلُج الٗغبيألامٍغ

٩ي الاوعبي  2011 الىٓام الؿىعي في  إلصاهتمً زال٫ اؾخسضام الُٟخى في وحه اإلاكغوٕ ألامٍغ

ل مجلـ ألامً الى  ٌ جدٍى مُضان إلاماعؾت الهُمىت الضولُت مجلـ ألامً ٧ان الٛغى مىه ٞع

٨ـو  ت البًر ، زانت BRICS 37جداو٫ عوؾُا مً زال٫ جيؿ٤ُ جدال٠ صولي حضًض جمشله مجمٖى

خحن   2011ان هظه الضو٫ و٢ٟذ الى حاهب الىٓام الؿىعي في مجلـ ألامً في ا٦خىبغ و 

٣ُا  ل و حىىب اٍٞغ اؾخسضمذ ٧ل مً عوؾُا و الهحن الُٟخى و ؾاهضتها ٧ل مً الهىض والبراٍػ
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ذ . اع جً٘ عوؾُا الٗالم الٗغبي يمً صوائغ ألامً الاؾتراجُجي باالمخىإ ًٖ الخهٍى و في هظا الَا

في الضائغة الغابٗت بٗض ال٣ى٢اػ و مىا٤َ الا٢لُاث الؿاُٖت لالهٟها٫  صازل البِذ الغوسخي هي 

ُُتي الضائغة الشاهُت و  الهحن  جإحيالضائغة الاولى بِىما جمشل الضو٫ اإلاؿخ٣لت ًٖ الاجداص الؿٞى

 با في ٢ىؽ ٦بحر ًمشل الضائغة الشالشت.و ًغان و جغ٦ُا والُىهان و البل٣ان  و ؾٍى اوع والهىض و ا

و امام نٗىباث الاهُال١ حىىبا هدى الٗالم الٗغبي و الكغ١ ألاوؾِ اٖاصث عوؾُا زال٫       

جىحُه ؾُاؾتها الداعحُت هدى مدىع آؾُا اإلادُِ الهاصي ٢هض جىمُت الا٢الُم  2010ٖام 

ا ونىال الى الخضوص اإلاخإزغة مً  الكُغ آلاؾُىي مً عوؾُا الى الكغ١ مً ألاوعا٫ و ٖبر ؾِبحًر

مً الهٗىص الا٢خهاصي الهُجي  الاؾخٟاصةالهِىُت و حؼع ال٩ىعٍل و خضوص آالؾ٩ا ، و ٦ظا 

٪ ججاعي م٘ الاجداص الغوسخي ًٞال ًٖ  2010اهخ٣لذ الهحن ٖام  لخدل مدل ؤإلااهُا ٦إ٦بر قٍغ

 الخ٣جي ب٩ىعٍا الجىىبُت والُابان .ٞغنت عوؾُا اللخا١ 

و ٣ًغ بٌٗ الدبراء الغوؽ في بَاع هظا اإلاسُِ الاؾتراجُجي الجضًض باهه لِـ لغوؾُا في الٗالم 

الٗغبي ؾىي ٢لُل مً اإلاهالح الا٢خهاصًت و ال٣ائمت ٖلى ؾُاؾت عصوص ألاٞٗا٫ ٖلى الؿلى٥ 

٩ي صون اإلاباصعة باجساط زُىاث ٞٗلُت. ً حهت ؤزغي جخمخ٘ عوؾُا في هظه م 38الٗؿ٨غي ألامٍغ

الؿىىاث ألازحرة بخدؿً في الٗال٢اث م٘ الىالًاث اإلاخدضة و ًغح٘ بٌٗ اإلاغا٢بحن ان حؼءا مً 

ه بكإن ٦ؿب الُٝغ ال غوسخي مً هظا الخدؿً ٌٗىص الى ان اوباما ٢ض اؾخم٘ لىهائذ مؿدكاٍع

كان مشال. ًًاٝ الى ام عوؾُا باهتها٥ خ٣ى١ ؤلاوؿان في الكِزال٫ ٌٚ الُٝغ و ٖضم اته

هظا البٗض الٗالمي في مى٠٢ عوؾُا مً الشىعاث الٗغبُت ٖال٢ت عوؾُا بةؾغائُل التي جًم 

ُدُت ًٞال ًٖ وحىص ما بحن زمؿت الى ؾخت  خىالي ملُىن بؾغائُلي مً ؤنى٫ عوؾُت و ؾٞى

بت  مالًحن ؤؾغة عوؾُت لها ؤ٢اعب و ؤنض٢اء في عوؾُا  ، و ًا٦ض بٌٗ اإلادللحن الغوؽ ٖضم الٚغ

ُا و اؾغائُل في ٢ًاًا الاعهاب في ٖؼ٫ اؾغائُل  زانت في ْل الخٗاون الىز٤ُ بحن عوؾ

 التهضًضاث التي جسو الجىىب الغوسخي و مجالها الخُىي في اؾُا الىؾُى .و 

و اطا  39اإلاخٛحر الٗؿ٨غي: جدخل عوؾُا اإلاغجبت الشاهُت بٗض الىالًاث اإلاخدضة في جهضًغ ألاؾلخت للٗالم .2

ائً الىالًاث اإلاخدضة مً زال٫ ناصعاتها اإلاىحهت مىانٟت الضو٫ اإلاخ٣ضمت والىامُت ، ٞان ػبائً ٧ان ػب

، و مً اإلاٟاع٢اث في ججاعة عوؾُا للؿالح في 40 %90عوؾُا هم مً الضو٫ الىامُت و بيؿبت جبلٜ هدى 

٠ و  ٤ الؿالح مخى٠٢ في حؼء ٦بحر مىه ٖلى خمالث الخسٍى وكغ الدٝى الٗالم الٗغبي ان هجاح حؿٍى

ت في الٗالم الٗغبي ٖبر و ٧االث الاؾخسباعاث بالخ٣اَ٘ م٘ حهىص الىالًاث اإلاخدضة  غاٝ اإلاخىاٖػ بحن الَا

و ًدخل الٗالم الٗغبي اإلاغجبت الشاهُت في مدُاث اؾخ٣با٫ الؿالح الغوسخي بيؿبت …في هظا الكإن

ت التي جخل٣ى هدى  15% مً احمالي الهاصعاث الغوؾُت مً الؿالح   %62بٗض الضو٫ الىامُت الاؾٍُى

٩ا  ٣ُا  و جدخل اإلاغجبت الشاهُت في ٧ل مً آؾُا و امٍغ ...٦ما ان عوؾُا هي ا٦بر مىعص للؿالح في اٍٞغ
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الالجُيُت بٗض الىالًاث اإلاخدضة ٚحر ان م٩اهت عوؾُا في جىعٍض الؿالح للٗالم الٗغبي جغاحٗذ بٗض 

ُت الى اإلاغجبت الغا ُاهُا و ٞغوؿا .انهُاع الكُٖى ًًاٝ الى طل٪  41بٗت بٗض ٧ل مً الىالًاث اإلاخدضة وبٍغ

ت الغوؾُت  ٨ُت زانت  42ٖضم وحىص مجا٫ للم٣اعهت بحن ال٣ضعاث البدٍغ و هٓحرتها الٛغبُت و ألامٍغ

ـ قغ٢ا  ألاؾُى٫ الؿاصؽ اإلاخىاحض في البدغ اإلاخىؾِ مىظ اعبُٗىاث ال٣غن و الظي ًمخض مً الؿَى

٣ُا .الى زلُج ُٚيُا ف  ي ٚغب اٍٞغ

ت و مؿخىصٖاث للى٢ىص  و ب٣ي َمىح عوؾُا في الٗالم الٗغبي ال ًخٗضي الخهى٫ ٖلى حؿهُالث ٖؿ٨ٍغ

ت و البرلـ و مُغوح  اإلاىاوئفي مهغ في بٌٗ  ، اما في ؾىعٍا ٩ٞاهذ 43مشل بىعؾُٗض و الاؾ٨ىضٍع

ُِذ و ٧اهذ ٖضن اإلاُىاء ألا٦ثر  الى حاهب مُىاء بغبغة في  ُتاؾتراجُجالالط٢ُت اإلاُىاء اإلاًٟل للؿٞى

 . 44الهىما٫ 

مالًحر صوالع في مجا٫ 10و لٗل ال٣ل٤ الغوسخي مً الدؿائغ التي ؾببتها الشىعاث الٗغبُت و البالٛت 

 45الدؿلُذ م٘ ٧ل مً مهغ و الجؼائغ و لُبُا 

ًث مالًحر صوالع لكغاء اؾلخت حضًضة و جدض 04ٟٞي لُبُا وخضها ٣ٖضث عوؾُا ن٣ٟاث بىدى 

مً خهت قغ٦ت الٛاػ  %33قغ٦ت ٚاػ بغوم ٖل وؿبت  اؾخدىطثىمت الدؿلُدُت ال٣ضًمت و اإلاىٓ

في خ٣ى٫ الىِٟ والٛاػ اللُبُت و ل٨ً م٘ اقخٗا٫ ألاخضار في لُبُا سخبذ عوؾُا  eniالاًُالُت 

ٟيها الٗاملحن في مجا٫ الىِٟ ومجا٫ قب٨ت البيُت ألاؾاؾُت زانت مكغوٕ ب٢امت ؤو٫ قب٨ت  مْى

م ق٨غه  ؾ٨٪ خضًضًت في لُبُا ...ل٨ً بٗض هجاح الشىاع في صزى٫ َغابلـ ا٦ض اإلاجلـ الاهخ٣الي ٚع

لغوؾُا ٖلى ٖضم اؾخسضامها الُٟخى في ٞغى مى٣ُت خٓغ َحران ٞى١ لُبُا اهه ؾٝى ًغاح٘ 

الٗال٢اث م٘ عوؾُا زانت في مجا٫ لدؿلُذ في اقاعة الى الخىحه اإلادخمل الى الضو٫ التي ؾاٖضجه 

اخت ُاهُا زم اًُالُا و الىالًاث اإلاخدضة . ٖلى الَا  46بىٓام ال٣ظافي ٞغوؿا و بٍغ

اي  % 17الى  16ملُىن وؿمت ًمشل اإلاؿلمىن مىه وؿبت  145اإلاخٛحر الضًجي : ًبلٜ ٖضص ؾ٩ان عوؾُا  .3

ملُىن وؿمت الشخيء الظي ا٦ؿبها م٣ٗض صائم بهٟت مغا٢ب في مىٓمت اإلااجمغ  25اللى  23مابحن 

.و لٗل اإلاٗاصلت الغوؾُت 47 2005لىػعاء زاعحُت اإلاىٓمت في نىٗاء حىان  32مإ الاؾالمي في الاحخ

ُُتي  بضاًت   الٗغبُت اػصاصث جإزغا بالٗامل الضًجي مىظ انهُاع الاجداص الؿٞى

  مً زال٫ اتهاماث عوؾُا لضو٫ قبه  2003-1999و الشاهُت  1994-1992بالخغب الكِكان ألاولى

ل خغ٦ت غة الٗغبُت بخمٍى الخمغص في الكِكان ؾىاء باإلاا٫ او الغحا٫ ، و ٢ض جغاح٘ هظا الضٖم  الجٍؼ

ل ؤلاعهاب  2001الٗغبي بٗض ؤخضار الخاصي ٖكغ مً ؾبخمبر  بٗض التهم اإلاىحهت لهظه الضو٫ بخمٍى

 الضولي.

  ى  1995الى  1992الخغب في البىؾىت الهغؾ٪ في و  1999زم اق٩الُت اؾخ٣ال٫ البان ٧ىؾٞى

لؿُت ل  هغبُا الخل٠ُ الخ٣لُضي لغوؾُا و اإلاداوع الخ٣لُضًت في البل٣ان الًغبت الَا
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  ٩ي الاهجلحزي للٗغا١ في و الخٗا٠َ الاؾالمي ال٨بحر في الضازل الغوسخي م٘  482003الٛؼو الامٍغ

الكٗب الٗغاقي اإلاخىا٤ٞ م٘ اإلاى٠٢ الغؾمي الغوسخي الظي جد٨م في ٖضم الاهسغاٍ في حغ عوؾُا الى 

م ما جىاعج حن قِكاهُحن وصاٚؿخاهُحن في الاػمت ٚع الم بال٣اء ال٣بٌ ٖلى مخُٖى ه وؾائل الٖا

 البهغة وبٛضاص

  2005حٗاَي عوؾُا م٘ اػمت الغؾىم الضاهماع٦ُت اإلاؿِئت للغؾى٫ )نلى هللا ٖلُه وؾلم ( في ا٦خىبغ 

خظاع و ٞغيذ عوؾُا خًغا  البتها بااٖل مً زال٫ اهخ٣اصها للضو٫ الٛغبُت التي وكغث الغؾىم َو

  49ٖالمُا ٖلى اٖاصة وكغها في الصخ٠ الغوؾُت اختراما إلاكاٖغ مىاَىيها اإلاؿلمحنا

  ٣ا في ل٨ً هظا الخغم الغوسخي ٖلى يبِ الٗال٢ت بحن الٗاإلاحن الٗغبي و الاؾالمي لم ٨ًً مٞى

ً في صٌؿمبر /حاهٟي  م جُل٘  2009مى٠٢ عوؾُا مً خغب الاباصة ٖلى ؾ٩ان ٚؼة اإلادانٍغ و ٚع

لى مى٠٢ ًس٠ٟ مً حجم ال٩اعزت الا ان مى٠٢ عوؾُا لم ٨ًخٟي باٚماى الٗحن الٗالم الٗغبي ا

ت التي حكاهضها في ٚؼة  ول٨نها جخٟهم في  ذ بانها حكٗغ بال٣ل٤ ججاه الهىع اإلاٟٖؼ ٣ِٞ بل بالخهٍغ

 50هٟـ الى٢ذ خ٤ اؾغائُل في الضٞإ ًٖ الىٟـ .

  

 مسحقبل العالقات العربية الروسية  السيناريوهات املححملة للعالقات العربية الروسية و  -10

ىهاث اإلادخملت لُبُٗت الٗال٢اث الٗغبُت الغوؾُت:  ، خاٞٓذ عوؾُا  2011الى ٚاًت نهاًت ؾىت  الؿِىاٍع

ٖلى مى٠٢ بضؤ ؾلبُا و مخدٟٓا ججاه الخغا٥ الشىعي الٗغبي ، زم جدى٫ ٖلى هدى بغاٚماحي م٘ جد٤ُ٣ 

٤ ا٢ل حك ضصا في الى٢ٝى م٘ ألاهٓمت الٗغبُت الخا٦مت ، و ان جباًً هظا ال٣ىي الشىعٍت هجاخاث ، الى ٍَغ

 اإلاى٠٢ مً زال٫ : 

  في الخالت الُمىُت  الا٦ترارٖضم 

  اإلاخابٗت اإلاتر٢بت في الخالت الخىوؿُت 

  ت  اإلاغا٢بت ب٣ل٤ و خظع في الخالت اإلاهٍغ

  ت و الصجب في الخالت اللُبُت  اإلاغاٚو

  الخضزل في عوؾُا م٘ اإلاُالبت بةنالخاث صازلُت ٖاحلت في الخالت الؿىعٍت 

سُت للٗال٢اث الٗغبُت الغوؾُت التي جمخض ا٦ثر مً ال٠ ٖام ؾُجضها انها احؿمذ  و لٗل اإلاغاحٗت الخاٍع

ً مً زال٫ مؿاهمت عوؾُا  بٟتراث مض و حؼع  و ٧ان ا٦ثرها ويىخا في زمؿِىاث و ؾخِىاث ال٣غن الٗكٍغ

غ البجى الاؾاؾُت في الٗالم الٗغبي في الٗضًض مً اإلاجاالث ًٞال ًٖ صوعها الش٣افي الباعػ...و ٌٗخبر  في جٍُى
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 1991الغوسخي في الٗالم الٗغبي الى ان ازخٟى او ٧اص ٖام  ع و ٣ٖض الؿبُٗىاث بضاًت زِ مخهل لتراح٘ الض

 عص الٟٗل و ججىب اإلاباصعاث الغاص٩ًالُت  ...و في الؿىىاث الازحرة ج٣ىم الؿُاؾت الداعحُت الغوؾُت ٖلى مبضؤ

هىا٥ مً ٣ٌٗض ؤن اإلاى٠٢ الغوسخي ججاه الخغا٥ الشىعي الٗغبي ال ًؼا٫ ًغج٨ؼ ٖلى بٗض حك٩ُ٨ي ٢ائم      

٤ مسُُاث  ت و جخدغ٥ ٞو إة ال٣ىي الاؾخٗماٍع ٖلى هٓغة عوؾُا للكٗىب الٗغبُت ٖلى انها ال جؼا٫ جدذ َو

غوؿُت وامغ  ُاهُت ٞو  .  ٨ٍ51ُت احىبُت بٍغ

 ومً زال٫ ما ؾب٤ ًخطح لىا ان مى٠٢ عوؾُا مً الخغا٥ الشىعي الٗغبي ًغج٨ؼ ٖلى الضواٞ٘ الخالُت :

َبُٗت البِئت الضازلُت زانت اله٩ُل الؿلُىي في الضازل الغوسخي الظي ٌؿعى الى ٞغى ٢بًت  .1

ت ٖلى الا٢الُم التي حؿعى لالهٟها٫ ؤو الخمغص مً زال٫ ؾُُغة الخؼب بمما عؾخه مغ٦ٍؼ

و الخ٨ٟ٪  الكمىلُت و بالخالي ٞان ٢بى٫ عوؾُا بالضًم٣غاَُت ؾًُٗها ٖغيت الاهٟها٫

الشخيء الظي ٢ض ًاصي الى  همىا٣َخُاخخما٫ وكىب نغاٖاث ٖغ٢ُت و ٢ىمُت و صًيُت  و ختى و 

 ج٨ٟ٪ الاجداص الغوسخي هٟؿه 

ًازغ مباقغة في  ىعيالشزكُت عوؾُا مً اهخ٣ا٫ ٖضوي الشىعة الى اعييها زانت ان هظا الخغا٥   .2

الىا٢٘ الضازلي الغوسخي زانت حمهىعٍتي جترؾخان و بك٩ىعجىؾخان في الٗم٤ الغوسخي مً حملت 

ٗها  و ل٨ً بهٟت ؾلمُت بُٗضة ًٖ الىهج الهضامي ٦ما ٧ان الخا٫  الجمهىعٍخحناإلاُالب التي جٞغ

غبت الٗغبُت و هظا .بؿبب حكابه الضواٞ٘ في الضازل الغوسخي م٘ وا٢٘ الخج52في الكِكان وال٣ى٢اػ

ما ٨ٌٗـ مداولت عوؾُا اجبإ اؾالُب ٖضًضة للخُلىلت صون اهدكاع جل٪ الٗضوي مً زال٫ 

ه الغبُ٘ الٗغبي اٖالمُا و اٖخباعه ٖمال اه٣البُا ضًً و مٗاعيحن  اللٗب ٖلى حكٍى و نغاٖا بحن مٍا

 للغئؾاء الٗغب  

حٗخ٣ض عوؾُا ان الؿُا١ الظي اهضلٗذ ُٞه الشىعاث الٗغبُت ٌٗبر بىيىح ًٖ اػمت اإلاسُِ  .3

٤ ٞغيها  ٩ي في ٖملُت وكغ الضًم٣غاَُت ًٖ ٍَغ م٘ الجهل باإلاُُٗاث الاحخماُٖت 53الامٍغ

خباعاث و الا٢خهاصًت للكٗىب الٗغبُت و ٖلُه جخدغ٥ عوؾُا ججاه اإلاى٣ُت الٗغبُت بدظع اٖل

٤ُ الخىاػن بحن ٧ل مً الاهٓمت الٗغبُت الخا٦مت و اؾغائُل و الىالًاث ٖضًضة حؿعى لخد٣

٨ُت   اإلاخدضة الامٍغ

بت عوؾُا في ان ًيخهي الغبُ٘ الٗغبي بىنى٫ ٢ىي اؾالمُت انىلُت ٢ض جيكإ بِئت  .4 ٖضم ٚع

ا٢خهاصًت و اؾالمُت تهضص جسىمها في ال٣ى٢اػ و آؾُا الىؾُى ، اياٞت الى ؤن حٗاَي عوؾُا م٘ 

خباع الىػن الضًمٛغافي و الا٢خهاصي إلاؿلمي عوؾُا الظًً ًمشلىن  ًإزظث الٗغبُت الشىعا بٗحن الٖا

 مً احمالي الؿ٩ان   % 17هدى 
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ت التي جم٨نها مً اصاعة مخىاػهت للهغإ  في اإلاُاه  .5 ت البدٍغ ال جمل٪ عوؾُا ال٣ضعاث الٗؿ٨ٍغ

٨ُت ٖلى ٧ل مً قغقي البدغ اإلاخىؾِ و  الا٢لُمُت للٗالم الٗغبي في ْل ؾُُغة الاؾاَُل ألامٍغ

 الدلُج الٗغبي.

ًبضو ان اإلاٗلم الاؾاؽ للؿُاؾت الداعحُت الغوؾُت البراٚماجُت الؿُاؾُت بٗض جسليها مىظ  .6

ُُتي ًٖ الغؾائل الاًضًىلىحُت و مباصيء اإلااع٦ؿُت اإلاىاصًت بشىعة  ؾ٣ٍى الاجداص الؿٞى

   54الكٗىب

ىهاث خى٫ آٞا١ الٗال٢اث الغوؾُت الٗغبُت في ْل هظه الخدىالث  و ٖلُه جُغح حملت مً الؿِىاٍع

 الضولُت :

ى ألاو٫: ٌٗخ٣ض ؤن هىا٥ آٞا١ عخبت للخٗاون و الكغا٦ت  الغوسخي -1 الٗغبي في مجاالث الُا٢ت  -الؿِىاٍع

غ البيُت الهىاُٖت الٗغبُت، وهى الخٗاو  ن الظي بضؤ بالٟٗل ٖلي الىىوٍت وج٨ىىلىحُا الًٟاء وجٍُى

هُا١ مدضوص ال ًخ٤ٟ م٘ اخخُاحاث الضو٫ الٗغبُت، وال م٘ ما ًم٨ً ؤن ج٣ضمه عوؾُا مً صٖم 

غ مغ٦ؼ ألابدار  1997ج٣جي في هظا اإلاجا٫. ومشا٫ طل٪ الاجٟا١ بحن عوؾُا ولُبُا في ٖام  ٖلي جٍُى

الؿلمي للُا٢ت الىىوٍت في الىىوٍت في جاحىعا ٚغب َغابلـ، وجى٢ُ٘ اجٟا٢ُت زانت باالؾخسضام 

إلوكاء اإلاٟاٖلحن الىىوٍحن  2009عوؾُا وألاعصن في ماًى   بحن مهغ وعوؾُا، وبحن 2008ماعؽ 

بي في ألاعصن. ضص مً الضو٫ الٗغبُت  ًًا55ٝالهىاعي والخجٍغ بلى هظا الخٗاون ال٣ائم بحن عوؾُا ٖو

خًمً طل٪ بَال١ ؤ٢ماع  في مجا٫ ج٨ىىلىحُا الًٟاء، ؤهمها الجؼائغ والؿٗىصًت واإلاٛغب، ٍو

اع  ش عوؾُت. و٢ض جم في هظا ؤلَا نىاُٖت لالجهاالث واإلاالخت والاؾدكٗاع ًٖ بٗض بىاؾُت نىاٍع

مبر 1-ؿاثبَال١ ال٣مغ الهىاعي الجؼائغي "ؤل ، و٦ظل٪ بَال١ ؾبٗت ؤ٢ماع نىاُٖت  2002" في هٞى

ش الغوؾُت بلى مضاع خى٫ ألاعى، وهىا٥ اجٟا١ بحن البلضًً ٖلى مىانلت  ؾٗىصًت بىاؾُت الهىاٍع

 الخٗاون في هظا اإلاجا٫.

٦ما اج٣ٟذ و٧الت الًٟاء الُٟضعالُت الغوؾُت وماؾؿت ؤلاماعاث للٗلىم والخ٣ىُت اإلاخ٣ضمت ٖام 

غاى ؾلمُت، وبَال١ حهاػ ًٞائي بماعاحي ٖ 2007 لي بضء الٗمل اإلاكتر٥ في مجا٫ اؾدشماع الًٟاء أٚل

.ولغوؾُا ؤًًا صوع متزاًض وملخّى في جىمُت البيُت 2008لالؾدكٗاع ًٖ بٗض مً مُاع با٩ًىهىع ٖام 

داص الهىاُٖت في الٗضًض مً الضو٫ الٗغبُت، وجدضًث البيُت الهىاُٖت التي قُضث في ٞترة الاج

ُتي، ضص مً الضو٫ الٗغبُت، مً ؤهمها  56الؿٞى هظا بلى حاهب بوكاء نىاٖاث حضًضة مكتر٦ت بحن عوؾُا ٖو

ضص آزغ مً 1999بوكاء مجم٘ ؾُضي البرا١ ال٨هغومائي الطدم في جىوـ بمؿاٖضة عوؾُا ٖام  ، ٖو

٦ُلى  500ن بُى٫ اإلايكأث اإلاائُت. ؤًًا هىا٥ مكغوٕ زِ ؾ٨ت خضًض بحن مضًىتي ؾغث وبىٛاػي اللُبِخح
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ت الغوسخي اإلاكتر٥ في  -ملُاع صوالع، والٗضًض مً مكغوٖاث الاؾدشماع اإلاهغي  2.2  متر وج٩لٟت ج٣ضًٍغ

ت للٗال٢اث الغوؾُت الدلُجُت  حرها اياٞت الى الٗىصة ال٣ٍى نىاٖاث الضواء والؿُاعاث والُائغاث ٚو

االث زانت الدؿلُدُت منها في ْل هىاحـ زانت م٘ الؿٗىصًت و  الاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة في ٖضًض اإلاج

 اإلاٗاصلت الاًغاهُت الدلُجُت 

ى الشاوي: هىا٥ مً يهحن مً مؿخ٣بل اإلاهالح الغوؾُت في اإلاى٣ُت الٗغبُت هٓغا للٗضًض مً  -2 الؿِىاٍع

 الٗىامل منها :

  ُٞما ًسو الىِٟ و الٛاػ مهالح عوؾُا جخٗاعى م٘ مهالح اإلاى٣ُت الٗغبُت ٦مهضع للىِٟ، و

لخالي هظا ًُغح الٗال٢ت الخىاٞؿُت ٧ىن ان  الضو٫ الٗغبُت لها مهلخت ؤن جغجٟ٘ ؤؾٗاع الىِٟ با

 والٛاػ ٧ي حؿخُُ٘ ؤن جهضع بك٩ل ؤ٦بر مشال . 

  هىا٥ مً ًغي ؤن جهضًغ الؿالح ؤنبذ مً ألاصواع ال٣ضًمت ومً اإلاهالح ال٣ضًمت خُث ٧ان

ُتي  الؿالح الى ًهضع بلى ؾىعٍا بلى ،الٗغا١ و بلى مهغ بلى الجؼائغ ... الُىم ختى م٘  الاجداص الؿٞى

ش حٛحر الخىحه الغوسخي لخهضًغ الؿالح بلى صو٫ في آؾُا،  بٌٗ الخهضًغ لألؾلخت الدُٟٟت والهىاٍع

 بلى الهحن، بلى جاًالهض، بلى مىا٤َ ؤزغي 

  اإلاٗؿ٨غ مً الىاخُت الؿُاؾُت لم وٗض ؤًًا ؤمام مٗاصلت الشىائُت ال٣ُبُت مً هاخُت الهغإ بحن

ُتي ؤو اإلاٗؿ٨غ الغوسخي واإلاٗؿ٨غ ألامحر٧ي، ٞٗلُا هىا٥ صولت مهُمىت هي الىالًاث اإلاخدضة  الؿٞى

ٌ عوؾُا و ؤػالذ ٖنها صوعها ختى في مدُُها بٗض ؤن جمى٢ٗذ الىالًاث اإلاخدضة في  ٢امذ بخ٣ٍى

م مداوالث عوؾُا ٞ٪ هظا الُى١ اإلاٟغوى مً زال٫ جضاٖ ُاث الاػمت ٢ىاٖض في اإلادُِ الغوسخي ٚع

الا٦غاهُت و ٖال٢اتها بضو٫ اؾُا الىؾُى و ٖىصتها الى الًٟاء الٗشماوي ؾاب٣ا و الىلج الى الكغ١ 

 الاوؾِ ٖبر الخىاحض الٗؿ٨غي في ؾىعبا 

غ خٓا مً عوؾُا للٗب صوع ال٣ىة الٗٓمى ال٣اصمت و هظا وؿبُا في ْل ٖال٢اتها  و جب٣ى الهحن ؤٞو

ل ى ٠ُ٦ ًم٨ً الضو٫ الٗغبُت ؤن حؿاٖض عوؾُا في اإلا٣ٗضة بالىالًاث اإلاخدضة ٖو ى يىء هظا الؿِىاٍع

 ؤزظ صوع ٖلى الؿاخت الٗاإلاُت. 
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 مسحقبل العالقات العربية الروسية  ثوصيات بشأن   -10

ألا٦ُض ؤن عوؾُا ٖائضة بلى الىٓام الضولي ب٣ىة ولى ٧اهذ جل٪ الٗىصة ٞيها هٕى مً الخضعج ٦ما ًجم٘       

الٗضًض مً اإلاسخهحن في الكاون الضولُت في ْل مؿلمت واضخت هي ؤن اإلاى٣ُت الٗغبُت ومهما بلٛذ 

م٨ً لضولت ٖٓمى مشل عوؾُا بال خالتها الٗامت مً ٖضم الخيؿ٤ُ اإلاكتر٥ ٞةنها جب٣ى مجاال بؾتراجُجُا ال ً

ؤن جيؿ٤ مٗه ، و بالخالي جب٣ى جهىعاث مؿخ٣بل الٗال٢اث الغوؾُت الٗغبُت ٢ائمت الاعجباٍ اإلاهلحي و 

الكغا٦ت و الُغح الىا٢عي و اإلاهالح الاؾتراجُجُت و لِـ مً باب اإلاجاملت و هىا ًم٨ً الخمُحز بحن اوحه 

  هظه الٗال٢ت مً زال٫ اإلاؿلماث الخالُت:

 ؤوال : اإلاؿلمت الؿُاؾُت و الا٢خهاصًت

 الاؾخٟاصة مً الٗال٢اث اإلامحزة م٘ عوؾُا في ْل جىامي صوعها في مٗاصلت الىٓام الضولي اإلاخٗضص الا٢ُاب 

 .حن  جُٟٗل الخٗاون الخجاعي واإلاالي بحن الُٞغ

 .يغوعة جىحُه الاؾدشماع الٗغبي هدى عوؾُا 

  بكإن الٗال٢اث الٗغبُت الغوؾُت لبدث هظه اإلاؿإلت جىُٓم ماجمغاث ٖلى مؿخىي ناوعي ال٣غاع

 57مباقغة.

  ٗاث اإلاالئمت وألاؾـ ال٣اهىهُت التي جسضم جإؾِـ ٢اٖضة مكتر٦ت ٖبر الخمشُل البرإلااوي لىي٘ الدكَغ

حن. غ الٗال٢اث بحن الُٞغ  جٍُى

 ما٫ الغوسخي الٗغبي   58جيكُِ ٖمل مجلـ ألٖا

المُت    زاهُا : اإلاؿلمت الش٣اُٞت و الٖا

 ٗبت في الخىانل بحن ح ؼ "الضبلىماؾُت الكٗبُت" هغوبا مً البحرو٢غاَُاث الغؾمُت التي ٢ض حٗغ٢ل الٚغ ٍؼ

حن.  الُٞغ

 .حن   جيكُِ صوع الجمُٗاث ألاهلُت و اإلاىٓماث ٚحر الخ٩ىمُت والبرإلااهاث مً احل مض الجؿىع بحن الُٞغ

  خماص ٖلى ٨ٞغة الٗال٢اث الٗامت للىنى٫ بلى ناو٘ ال٣غاع الغ وسخي و التر٦حز ٖلى الهُئاث الكٗبُت ال الٖا

 ؾُما البرإلااهُت  

 .ب والخٟاٖل حن بضوع في الخ٣ٍغ الم لضي الُٞغ  الؿعي بلى ج٣اعب بٖالمي خُث ج٣ىم وؾائل ؤلٖا
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  المي ومض حؿىع الخٗاون م٘ الٗالم الٗغبي في اإلاجاالث الش٣اُٞت بلىعة مخىضًاث للخىاع والخ٣اعب ؤلٖا

 وألا٧اصًمُت والبدشُت.

 .جيكُِ الترحمت مً الغوؾُت بلى الٗغبُت وال٨ٗـ  

  الاؾخٟاصة مً الخجغبت الغوؾُت الىاجخت في الخٗاٌل اإلاكتر٥ بحن ال٣ىمُاث وؤلازيُاث التي جًمها

 .59عوؾُا ٖلى مؿاخت حٛغاُٞت واؾٗت

  للٗالم الٗغبي. اؾتراجُجُاملُىن مؿلم بغوؾُا ًمشلىن ٖم٣ا  25الاؾخٟاصة مً وحىص ما ًىاهؼ 

 جي الجامٗاث الغوؾُت في الٗالم الٗغبي. مغا٦ؼ بدث ب٢امت ً مغحُٗت لدٍغ  مكتر٦ت و ج٩ٍى

   خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمة 

٫" بن زاجمت هظه الىع٢ت جىُل٤ مً م٣ىلت الغئِـ الجؼائغي الغاخل هىاعي بىمضًً الظي ٣ًى        

ضاوتها ج٣خل"، والخ٣ُ٣ت ؤن هظا ال٣ى٫ بطا ٧ان ًهض١ بك٩ل الٞذ ٖلى الىالًاث  ٩ا جدغ١ ٖو نضا٢ت ؤمٍغ

 ٖلى ؤؾاؽ عاسخ مً الىضًت، وهى ما 
ّ
اإلاخدضة، مً مىُل٤ ؤن الهضا٢اث بحن الضو٫ ال ًم٨ً ؤن جخد٤٣ بال

 وبال٣ضع هٟؿه ٖلى لم ًخىاٞغ ختى آلان ألي َٝغ ٖغبي في ٖال٢خه بالىالًاث اإلاخدضة . ٞة
ً
هه ًصح ؤًًا

ٖال٢اث الضو٫ الٗغبُت بمسخل٠ ال٣ىي الضولُت ألازغي، ومً بُنها عوؾُا والهحن، ألن مٗاصاة صولت مشل 

 م٘ ٢ىي ب٢لُمُت في اإلاى٣ُت مشل بًغان وجغ٦ُا، ٌؿهم في بيٗاٝ 
ً
بت حضا  ٢ٍغ

ً
عوؾُا التي جمخل٪ خضوصا

َغاٝ الٗغبُت باجذ م٣خىٗت ؤن صو٫ ؤوعوبا الكغ٢ُت التي اهخ٣لذ اإلاى٣ُت الٗغبُت ؤمىُا  زانت ؤن ؤٚلبُت ألا 

٩ي، ؤنبدذ حك٩ل ال٣اٖضة الدلُٟت لليكاٍ الههُىوي في اإلاى٣ُت الٗغبُت، ٣ٞض  بلى صائغة الىٟىط ألامٍغ

ل ألاحىبي الظي ج٣ضمه الىالًاث اإلاخدضة  ت ؤن الخمٍى ؤزبدذ الخد٣ُ٣اث ألازحرة التي ؤحغتها الؿلُاث اإلاهٍغ

٤ جىُٓماث ٚحر خ٩ىمُت مخمغ٦ؼة في صو٫ مً ؤوعوبا إلا ت، ًخم ًٖ ٍَغ ىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي اإلاهٍغ

ت بلى حؼء مً  الكغ٢ُت، ولِـ مً مهلخت الٗغب ؤن جخدى٫ عوؾُا ب٩ل ز٣لها الا٢خهاصي والبكٍغ

خٗاون م٘ الضو٫ و زالنت ال٣ى٫ بن عوؾُا لضيها عئٍت بًجابُت إلم٩اهُاث ال. ...  اإلاىٓىمت الؿُاؾُت الٛغبُت

بت فى ج٣ضًم مؿاٖضة للضو٫ الٗغبُت فى خالت وحىص نُٛت وا٢ُٗت حؿدىض ٖلى اإلاهالح  الٗغبُت، ولضيها ٚع

 فى جد٤ُ٣ بٌٗ ألاهضاٝ الٗغبُت طاث ألاهمُت ؾىاء 
ً
 ؤؾاؾُا

ً
٩ا م٨ً لغوؾُا ؤن جمشل قٍغ اإلاكتر٦ت، ٍو

ى الضو٫ الٗغبُت ؤوال ٞهم مُُٗاث هظا باليؿبت ل٩ل صولت ٖلى خضة ؤو إلاجمل الضو٫ الٗغبُت، ل٨ً ٖل

الخٗاون، مً زال٫ ٖملُت بٖاصة بصعا٥ وحىص بم٩اهُاث خ٣ُ٣ُت لضي عوؾُا ًم٨ً اؾدىاصا ٖليها بعؾاء 

ت  ت صازل الضو٫ الٗغبُت، ولِـ اإلا٣هىص بظل٪ ال٣ُاٖاث الٗؿ٨ٍغ ت، جضٖم ٢ُاٖاث خٍُى ٖال٢اث ٢ٍى

ضه الضو٫ الٗ غبُت بالًبِ، و٠ُ٦ ًم٨ً ب٢امت ٖال٢اث الخٗاون ٖلى ٣ِٞ، ٦ما ًجب جدضًض ما الظي جٍغ

حن   ي.والغوسخ الٗغبيالىدى الظي ًد٤٣ مهالح الُٞغ
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 :الهوامش
 

ؾُاؾتها ججاه مى٣ُت اإلاخٛحراث الضازلُت والداعحُت في عوؾُا الاجداصًت و جإزحرها ٖلى لمى ، مًغ حغيء الاماعة ،"  - 1

 .16،م2005.ابى ْبي : مغ٦ؼ الاماعاث للضعاؾاث و البدىر الاؾتراجُجُت ، الُبٗت الاولى ،الدلُج "
  حمهىعٍت 21: ٦ُان ٞضعالي 83ًخإل٠ ؤلاجداص الغوسخي مً  - 2

ً
البا مٗٓمهً ًخمخًٗ باؾخ٣ال٫ طاحي في قاونهم الضازلُت. ٚو

ت ٖغ٢ُت واخضة ؤو ؤ٦ثر.  )مى٣ُت  ؤو٦غوحاث 4َٗاث(، )م٣ا ٦غاًاث 9)ؤ٢الُم(، ؤوبالؾذ 46ما جمشل ٧ل حمهىعٍت مجمٖى

 .مضًيخحن ٞضعالُخحنطاث اؾخ٣ال٫ طاحي(، و 
ىلىضا الجروٍججدضها ٧ل مً   - 3 ٤  وبىلىضا ولُخىاهُا والجُٟا وبؾخىهُا ٞو  وعوؾُا البًُاء (اًا ؤوبالؾذ٧الُىِىٛغاصؾ٩ًٖ ٍَغ

ت  .و٧ىعٍا الكمالُت ومىٛىلُا وحمهىعٍت الهحن الكٗبُت و٧اػازؿخان وؤطعبُجان وحىعحُا وؤو٦غاهُا ٦ما ؤن لضيها خضوًصا بدٍغ

٤  والىالًاث اإلاخدضة بدغ ؤوزىحؿ٪في  الُابانم٘  ىًٜٖ ٍَغ  و الاؾ٩ا و حؼع الُىقحن. م٤ًُ بحًر

اصة الًٍٛى  ، بال ؤن بلٛاءها جم جد٣ُ٣ه1861 ؤلُٛذ  ال٣ىاهت الغوؾُت في ٖام - 4 بكغوٍ ٚحر مىاجُت للٟالخحن وؤصث بلى ٍػ

 الشىعٍت.
ً و آٞا٢ها ". - 5 ، ابى ْبي : 53، الٗضص صعاؾاث اؾتراجُجُتحىعج ق٨غي ٦تن،"الٗال٢اث الغوؾُت الٗغبُت في ال٣غن الٗكٍغ

 .19، م 2001ولى مغ٦ؼ الاماعاث للضعاؾاث و البدىر الاؾتراجُجُت ، الُبٗت الا 
 2011ملُىن وؿمت ...اخهائُاث ؤوازغ الٗام  142جم ج٣ضًغ ٖضص ؾ٩ان عوؾُا أل٦ثر مً  - 6
 . 11حىعج ق٨غي ٦تن ،هٟـ اإلاغح٘ ، م  - 7
٧ان هضٝ عوؾُا في اَاعاإلاؿالت الكغ٢ُت هى اوال الخىؾ٘ ٚغبا الى الؿاخل الكغقي لبدغ البل٤ُُ لخٟخذ هاٞظة ٖل اوعبا ،  - 8

ا الخىؾ٘ حىىبا المخال٥ البدغ الاؾىص و الىٟاط مً مًا٣ًه إلاض َغ١ مىانالتها االى البدغ اإلاخىؾِ و زالشا االخمضص قغ٢ا زاهُ

ا ونىال لكىاَىء اإلادُِ الهاصيء.  ٖبرؾِبحًر
 .9هٟـ اإلاغح٘ ، م  - 9

٨ُت الغوؾُتابمجض حهاص،ٖبض هللا،"  -10 بحروث:صاع اإلانهل اللبىاوي، الُبٗت الاولى "، الخدىالث الاؾتراجُجُت في الٗال٢اث الامٍغ

 .42، م 2001، 
ُتي صوعا وكُا في و٠٢ بَال١ الىاع وو٠٢ الٗملُاث الخغبُت في الكغ١ ألاوؾِ في  - 11 ٖىضما  1967لٗب الاجداص الؿٞى

غ التي ٣ٞضث وكبذ خغب ألاًام الؿخت و التي اهتهذ بىهغ بؾغائُلي ؾاخ٤ ٖلى زالر صو٫ ٖغبُه لها خضوص م٘ بؾغائُل مه

قبه صخغاء ؾِىاء وألاعصن الظي زؿغ ال٣ؿم الٗغبي مً ال٣ضؽ باالياٞه الى يُإ الًٟت الٛغبُت و٢ُإ ٚؼه واخخال٫ 

مغجٟٗاث الجىالن الؿىعٍت التي ٧اهذ بد٨م مى٢ٗها الجٛغافي حك٩ل ا٦بر تهضًض المً وؾالمت بؾغائُل خُث بلٛذ مؿاخت 

 1948ت الخغب زمؿت ؤمشا٫ مؿاخت بؾغائُل التي حك٩لذ مىظ ٖام ألاعاضخي التي اخخلتها اؾغائُل هدُج
 .152لمى ، مًغ حغيء الاماعة ،هٟـ اإلاغح٘ ،م  - 12
 .61حىعج ق٨غي ٦تن ، هٟـ اإلاغح٘ ، م - 13
 .121لمى ، مًغ حغيء الاماعة ،هٟـ اإلاغح٘ ،م - 14

 للؿُاؾت الداعحُت ما بحن بصاعة  ، ما1997حٗض هظه الىز٣ُت حٗضًال إلاٟهىم ألامً ال٣ىمي الغوسخي للٗام  - 15
ً
ًمشل اؾخمغاعا

ًلدؿحن وبىجحن وزلُٟخه مُضُٞض٠ً، م٘ الٗلم ؤن الٗمل ٖلى اإلاٟهىم الجضًض لألمً ال٣ىمي الغوسخي بضؤ م٘ حُٗحن ماؾـ 

 إلاجلـ ألامً الغوسخي مُل٘ الٗام 
ً
 .1999عوؾُا الخضًشت ٞالصًمحر بىجحن ؾ٨غجحرا

 خؼب الىاخض جضزل الضولت في الا٢خهاص و الخهيُ٘ و ٖؿ٨غة اإلاجخم٘ احؿم هظا الىمىطج بىٓام ال - 16
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
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 .94حىعج ق٨غي ٦تن ، هٟـ اإلاغح٘ ،م  - 17
ً -دضصاث وآٞا١ الٗال٢اث الغوؾُت هىعهان، الكُش، "م - 18 صعاؾاث "،الٗغبُت في ال٣ٗض الشاوي مً ال٣غن الخاصي والٗكٍغ

 2010،زٍغ٠ 53، مغ٦ؼ صعاؾاث الكغ١ ألاوؾِ بالخٗاون م٘ اإلااؾؿت ألاعصهُت للبدىر واإلاٗلىماث، الٗضص قغ١ اوؾُُت

 54،م
بن عوؾُا جىٓغ بلى صو٫ الدلُج، ال ؾُما الؿٗىصًت، ٦دل٠ُ لها في ؾى١ الُا٢ت الٗاإلاُت، ولِـ مىاٞؿا خُث ًخم  - 19

لُا٢ت في بَاع مدىعًٍ ؤؾاؾُحن، ؤولهما: الخٟاّ ٖلى اؾخ٣غاع الخيؿ٤ُ والخٗاون بحن عوؾُا والضو٫ الٗغبُت في مجا٫ ا

الؿى١ الىُُٟت ويمان خض ؤصوي ألؾٗاع الىِٟ، وطل٪ مً زال٫ الخد٨م في حجم ؤلاهخاج، زانت ؤن عوؾُا حكاع٥ في 

٧اث الىِٟ احخماٖاث ؤوب٪ ٦مغا٢ب. زاهيهما: الاؾدشماعاث الغوؾُت في ٢ُإ الىِٟ الٗغبي وؤلا٢با٫ الكضًض مً حاهب قغ 

غ ؤلاهخاج.  الغوؾُت ٖلى الاؾدشماع في ٢ُإ الىِٟ في الضو٫ الٗغبُت، مً زال٫ اإلاكاع٦ت في ٖملُاث البدث والخى٣ُب وجٍُى
الؿُاؾت حضًضة ".     ومُُٗاث   زابخت   الٗغبُت:مهالح   الشىعاث   بٗض   اإلاى٣ُت   ججاه   الغوؾُت   هىعهان، الكُش،" الؿُاؾت - 20

 12، م، ال٣اهغة: مغ٦ؼ الاهغام للضعاؾاث الاؾتراجُجُت ، م 2012الٗضص: ُٟٞغي  ُت ،الضول
ت الاؾخ٣غاع هىا٥  - 21 ٖؼ ؤقاع وػٍغ الداعحُت الغوؾُت الٞغوٝ بلى ؤن ؾىعٍا مً ؤهم الضو٫ في الكغ١ ألاوؾِ، وؤن ٖػ

ت" في ؤمً ؾخ٩ىن له ٖىا٢ب وزُمت في مىا٤َ بُٗضة حضا ًٖ ؾىعٍا هٟؿها. ٞغوؾُا جغي ؤن ؾىعٍا  بمشابت "حجغ ػاٍو

ت الىي٘ في بلضان  ٖؼ ضم اؾخ٣غاع الىي٘ ٞيها ؤو وكىب خغب ؤهلُت ؾُاصي بضوعه خخما بلى ٖػ مى٣ُت الكغ١ ألاوؾِ، ٖو

اصي بلى نٗىباث في اإلاى٣ُت ٧لها، وتهضًض خ٣ُ٣ي لألمً ؤلا٢لُمي.  مجاوعة، زانت في لبىان، ٍو
غالخىوؿُت،ؾ-هبظة ًٖ الٗال٢اث الغوؾُت  - 22 بكإن الٗال٢اث الغوؾُت الٗغبُت، ٢ىاة عوؾُا الُىم  لؿلت ج٣اٍع

www.rt.today arabic.com 
ت في ٧اٞت اإلاجاالث.و٧اهذ مهغ - 23 في َلُٗت الضو٫ التي ؤ٢امذ الٗال٢اث   خُث جم جُبُ٘ الٗال٢اث الغوؾُت اإلاهٍغ

ُتي الضبلىماؾُت م٘ عوؾُا الاجداصًت بٗض انهُاع الاجداص الؿ وجخُىع الٗال٢اث الؿُاؾُت ٖلى مؿخىي عئِسخي    .1991ٖام  ٞى

اعة الغؾمُت ألاولي للغئِـ مباع٥ بلى عوؾُا الاجداصًت في ؾبخمبر حن الخ٩ىمي والبرإلااوي. وحاءث الٍؼ ، 1997  الضولخحن واإلاؿخٍى

اعجحن ٖام  لت ألامض للخٗاون في ٧ اٖضث   2006و  2001جلتها ٍػ اٞت اإلاجاالث ٦ما ٢ام الغئِـ ٞالصًمحر زاللهما البرامج ٍَى

اعة ٖمل   2005الى ال٣اهغة في  بىجحن بٍؼ
غ بكإن الٗال٢اث الغوؾُت الٗغبُت، ٢ىاة عوؾُا الُىم –هبظة ًٖ الٗال٢اث الغوؾُت  - 24 ت،ؾلؿلت ج٣اٍع اإلاهٍغ

.comt.today arabicwww.r 
٣ىص الؿالح و ٣ٖىص اؾدشماع  - 25 صٖم عوؾُا لىٓام ال٣ظافي ٧ان بك٩ل خجى٫ و ٢ائم ٖلى ٢اٖضة اإلاهالح الا٢خهاصًت ٖو

حره البالٛت   ملُاعاث صوالع،. 04الىِٟ ٚو
ش ألا  - 26 غ bbc، قب٨ت الازباع 2012ٞبراًغ  8عبٗاء، هىهان ،الكُش ،"وحهت هٓغ عوؾُا في ُٖىن الٗغب" ،صعاؾت بخاٍع ، ج٣اٍع

 www.bbc.comانت ٖلى اإلاى٢٘ : ز
 .2هٟـ اإلاغح٘ ،م - 27
م ج٨غاع صٖىتها لل٣ُاصة الؿىعٍت لى٠٢ الٗى٠ ومىانلت بحغاء بنالخاث ؾُاؾُت واحخماُٖت ٖم٣ُت، بل والخدظًغ  - 28 ٚع

م٘  الظي ؤٖلىه الغئِـ مضُٞض٠ً مً ؤن عوؾُا  ٢ض حٛحر مى٢ٟها ججاه صمك٤ في خا٫ ٞكل الغئِـ ألاؾض في ب٢امت خىاع 

باقغ الانالخاث".  اإلاٗاعيت، وؤن "مهحر مدؼن ًيخٓغ ألاؾض اطا لم ًبضؤ خىاعا م٘ اإلاٗاعيت ٍو
 هىعهان الكُش ، هٟـ اإلاغح٘  - 29
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)عوؾُا و الغبُ٘  ؾلؿلت ج٣ُُم خالتٖا٠َ مٗخمض ٖبض الخمُض،" عوؾُا و الٗغب اوان البراٚماجُت ونهاًت الاًضًىلىحُا". - 30

مبر   .16،الضوخت :اإلاغ٦ؼ الٗغبي لالبدار و صعاؾت الؿُاؾاث ،.م : 2011الٗغبي ( ، هٞى
٨ُت  ".  - 31 ، 99،الٗضص : ؾلؿلت مدايغاث الاماعاثهىم٨ً ، ُٞخالي ، "الٗال٢اث الغوؾُت م٘ اوعبا و الىالًاث اإلاخدضة الامٍغ

 .14، م 2006ابى ْبي : مغ٦ؼ الاماعاث للضعاؾاث و البدىر الاؾتراجُجُت ، الُبٗت الاولى ، 
، هى هائب عئِـ الخ٩ىمت الغوؾُت ؾاب٣ا و زبحر اؾتراجُجي ٦بحر ، في خىاع و٢ض ٦ك٠ طل٪ الض٦خىع - 32 ٞالصًمحر بىلُٟاهٝى

ىالًاث اإلاخدضة هي مً اٞخٗلذ الشىعاث الٗغبُت الخخال٫ ؤعاى زهبت م٘ صخُٟت ''٧ىمؿىمىلؿ٩اًا بغاٞضا''مكحرا الى ؤن ال

، ٞةن الصخغاء  في الصخغاء ال٨بري،  في بقاعة بلى الشىعاث التي قهضتها ٖضة صو٫ ٖغبُت. و خؿب جدلُل ٞالصًمحر بىلُٟاهٝى

في الؿىت و ؤن مٗٓم  ؾٝى جخدى٫ مً ٧ىنها ؤعيا ٢اخلت خالُا بلى واخت ػعاُٖت مؼصهغة، ًدهض ؾ٩انها ٖضة مدانُل

الضو٫ التي قهضث و ؾدكهض ٢ال٢ل وايُغاباث ٦ما مان الخا٫ في جىوـ ومهغ والؿىصان ولُبُا ؤو التي ؾُإحي ٖليها الضوع 

ً ؾخٗٝغ هي ألازغي ''حٛحراث مىازُت  ''خؿب جى٢ٗاجه اإلاؿخ٣بلُت،٧الجؼائغ واإلاٛغب ومىعٍخاهُا والُمً وؾىعٍا والبدٍغ
ُت الغوسخي ؾحرغي الٞغوٝ مً ان حؿلُذ اإلاٗاعيت الؿىعٍت ؾُاصي الى ٢خا٫ صمىي ٌؿخمغ لؿىىاث خظع وػٍغ الداعح - 33

لت. واٖخبر ان اإلاٗاعيت الؿىعٍت لً تهؼم الجِل الؿىعي الىٓامي ختى لى صججذ باالؾلخت...اهٓغ و٧الت اجاع جاؽ  ٍَى

ت،  ٢ىاة عوؾُا الُىم اٞغوٝ: اإلاٗاعيت الؿىعٍت لً تهؼم الجِل الؿىعي ختى لى ُصججذ باألؾلخ

،www.rttoday.arabic.com 
" اإلاخدضزت بإؾم الداعحُت ألامحر٦ُت، بن مً اإلاهم بسانت ؤن حؿعى مىؾ٩ى وب٨حن  ٢الذ ٨ٞخىعٍا هىالهض،في هظا الهضص - 34

 .الى الىإي بىٟؿيهما ًٖ بكاع ألاؾض، وجىاصًان بى٠٢ الٗى٠"
، جغحمت ٖبض هللا خؿً ،" - 35 ما٧ٝى "، صمك٤: صاع ال٨ٟغ ،  ٗالم بضون عوؾُا ..٢هغ الىٓغ الؿُاسخي و ٖىا٢بهالًُٟٛجي بٍغ

 35-17، م 2010

,fevrier 2008,p 25. Monde Diplomatique», : L„independance, Et Apres Kosovo ,«Arnault Dérens-Jean - 36 
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